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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação foi analisar a identidade organizacional sob a perspectiva 
dos elementos constitutivos dos vínculos organizacionais, pautados em pesquisa de 
Kramer e Faria (2007). Para esse propósito, foram levantados dados com diretores e 
gerentes de uma cooperativa de trabalho médico do Estado do Paraná. Optou-se pelo 
método de estudo de caso com a aplicação de uma entrevista semiestruturada. A 
análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo, a qual resultou na 
consolidação do referencial teórico adotado, tendo em vista que os elementos 
constitutivos do vínculos organizacionais se fazem presentes junto à identidade 
organizacional de uma cooperativa de trabalho médico, pela visão da liderança. 
Alguns desses elementos, como a identificação com a organização e o sentimento de 
pertença se demonstraram próximos, assim como a conexão entre cooperação nas 
atividades, solidariedade, integração entre os membros e idealização com a 
organização. Da mesma forma, observou-se que a participação nas decisões e a 
autonomia são elementos que se associam. Na Cooperativa analisada, demonstrou-
se que os elementos dos vínculos organizacionais, observados seus componentes de 
constituição, contribuem para formar a identidade organizacional, na perspectiva da 
liderança frente o trabalho, as relações e a ligação com a organização. 
 
Palavras-chave: Elementos constitutivos dos vínculos organizacionais. Identidade 
organizacional. Liderança. Cooperativas de trabalho médico. 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The goal of this work was to analise the organizational identity under the perspective 
of the constitutive elements of the organizational ties, based on a research carried out 
by Kramer and Faria (2007). For this purpose. Data have been raised with managers 
and directors of a healthcare cooperative in Paraná State. A case study was chosen 
with the application of a semi structured interview. The analysis of the data was done 
through a content analysis, which confirmed the theoretical referential adopted, since 
the constutive elements of the organizational ties are present along with the 
organizational identity of a healthcare cooperative, from the leadership perspective. 
Some of these elements, such as the identification with the organization and the feeling 
of belonging have shown to be close, thus, the conection between cooperation in 
activities, solidarity, integration among members of the the organization and the 
idealization of the organization. Likewise, it was observed that the participation in the 
decisions and autonomy are elements that associate with each other. In the 
cooperative analysed, it was shown that the elements of the organizational ties, 
observed their componentes of constitution, contribute to form the organizational 
identity, under the perspective of leadership and work, the relationships and the 
connection with the organization. 
 
Key-words: Constitutive elements perspective of organizational ties. Organizational 
identity. Leadership. Medical work cooperative 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1967, foi fundada a primeira cooperativa de trabalho médico no Brasil, 

quando um grupo de profissionais da área da saúde, ligado ao Sindicato dos Médicos 

de Santos, se reuniu para criar uma organização que mantivesse a autonomia 

profissional dos médicos e sua clientela de consultório (MOREIRA, 2012). 

Influenciados por sua experiência como sindicalistas, os médicos decidiram adotar o 

modelo de cooperativa para sua organização, devido a problemas gerados pela 

decadência da assistência médica e pela entrada em cena de uma nova e 

questionável forma de gerenciar o trabalho médico. Buscavam uma fórmula que 

unisse a valorização profissional e humana à justa remuneração e à responsabilidade 

social no exercício de suas atividades, tendo esta cooperativa o nome de Unimed 

Santos (MOREIRA, 2012). 

Apesar da resistência inicial, o modelo prosperou e nos anos seguintes várias 

organizações semelhantes foram criadas em cidades do interior de São Paulo. Após 

dezoito meses da fundação da Unimed Santos, 43 cooperativas médicas semelhantes 

já estavam instaladas em oito estados brasileiros (MOREIRA, 2012). O autor salienta, 

também, que o cooperativismo médico, idealizado e construído pela Unimed, 

expressa a união dos médicos e representa a maior experiência cooperativista na área 

da saúde em todo mundo, assim como é a maior rede de assistência médica no Brasil. 

As organizações, como cooperativas médicas, são dirigidas por propósitos 

compatíveis com os valores de seus colaboradores e experimentam um grande nível 

de comprometimento. Isto ocorre porque a identificação com o trabalho se faz 

presente, tendo no engajamento uma relação direta com a melhoria da performance 

no alcance de metas do negócio. 

Na busca por informações para aprofundar conhecimentos relacionados à 

atuação profissional específica da gestão nas cooperativas de trabalho médico, 

verifica-se que há uma lacuna para desenvolver estudos correlacionados ao assunto. 

Isto motivou a escolha de realizar uma reflexão a respeito de quais aspectos estão 

envolvidos no vínculo dos participantes de uma cooperativa de trabalho médico, em 

nível diretivo e gerencial, bem como sobre as relações que se estabelecem nestas 

organizações e a forma como a identidade da gestão ocorre. 

Desta forma, esta dissertação pretende compreender a identidade 

organizacional sob a perspectiva dos líderes nas cooperativas médicas, considerando 
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os elementos constitutivos dos vínculos organizacionais e seus componentes  

relacionados. Para isso, foi realizado um estudo de caso em uma cooperativa de 

trabalho médico do estado do Paraná. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Diante do exposto, este estudo pretende responder à seguinte questão de 

pesquisa: 

De que maneira os elementos constitutivos dos vínculos organizacionais estão 

relacionados com a identidade organizacional, na visão de liderança, em uma 

cooperativa de trabalho médico? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Verificar de que maneira os elementos constitutivos dos vínculos 

organizacionais estão relacionados com a identidade organizacional, na visão da 

liderança, em uma cooperativa de trabalho médico. 

 

1.2.2.Objetivos específicos 

 

 Identificar os elementos constitutivos dos vínculos organizacionais; 

 Verificar qual a percepção da liderança (Diretores e Gerentes) em relação à 

identidade organizacional em uma cooperativa de trabalho médico; 

 Analisar de que maneira os elementos constitutivos dos vínculos 

organizacionais estão relacionados com a identidade organizacional na visão 

da liderança. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS TEÓRICA E PRÁTICA  

 

1.3.1 Justificativa teórica 

 

O cooperativismo evoluiu e conquistou espaço próprio, sendo considerado um 

importante movimento socioeconômico. No entanto, as características de uma 

sociedade cooperativa, sob a ótica de um sistema social organizado que atua no 

mercado por meio do trabalho desenvolvido por seus associados, são divergentes das 

características de uma sociedade mercantil, que atua por meio da produção e venda 

de seus produtos e ou serviços (DIAS, 2000). 

Dias (2000) afirma que algumas características distinguem a cooperativa e a 

sociedade mercantil, quando comparadas em termos de participação das pessoas 

versus participação do capital, objetivos e propriedade, controle e processo decisório 

e relações entre as pessoas dentro da estrutura organizacional. No que se refere à 

gestão organizacional, a sociedade cooperativa e a sociedade mercantil trilham 

caminhos opostos. Nesta visão, na cooperativa, uma autoridade é atribuída a um dos 

membros associados ou a um grupo de associados, por decisão daqueles que 

participam da sociedade e, características como a liderança, a habilidade para a 

negociação e a qualificação da pessoa para a autoridade que lhe é outorgada, são 

relevantes, na medida em que o poder é de baixo para cima, salienta Dias (2000). 

Na empresa mercantil, a autoridade é atribuída às pessoas que controlam o 

capital, ou seja, a delegação de poder é de cima para baixo. Para o gestor desse tipo 

de empresa, são mais relevantes as habilidades em alcançar resultados para o capital 

e em transitar no meio político de poder do grupo controlador (DIAS, 2000). 

Segundo Srour (2005) a cultura de uma organização é aprendida, transmitida 

e partilhada. É o resultado da aprendizagem socialmente condicionada onde os 

agentes adquirem códigos coletivos e os internalizam conforme os padrões vigentes, 

submetendo-se a um processo de integração ou de adaptação social para o convívio 

no clima institucionalizado de agir e pensar. 

Desta forma, este estudo justifica-se por abordar teoricamente a identidade 

organizacional e os elementos constitutivos dos seus vínculos, bem como a visão da 

liderança. Este estudo justifica-se por trazer à luz questionamentos sobre a identidade 

organizacional em cooperativas de trabalho médico, abordando a visão da liderança, 
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sob a perspectiva dos estudos de Kramer e Faria (2007) a respeito dos vínculos 

organizacionais. 

 

1.3.2 Justificativa prática 

 

As organizações durante muito tempo viram seus negócios mudarem de forma 

gradual, mas agora precisam aprender a agir em um mercado rápido, dinâmico e sem 

fronteiras, no qual o consumidor tem um horizonte infinito de informações e os 

concorrentes são, muitas vezes, empresas de setores diversos. Setores nos quais, 

muitas vezes,  já estão familiarizados com as especificidades econômicas da era da 

informação; frente muitas mudanças e inovações, surge a chamada Nova Economia 

da Saúde (UNIMED DO BRASIL, 2017). 

Manter-se competitivo é fundamental para as organizações que atuam no setor 

de serviços. De modo geral, entre outros fatores, as cooperativas de trabalho médico 

têm enfrentado dificuldades de sobrevivência relacionadas à inadequação das 

práticas de gestão frente as exigências do mercado. 

A gestão de cooperativas no sistema de saúde possui suas dificuldades pela 

falta de formação gerencial específica do corpo diretivo que, geralmente, é composto 

por médicos. Isso se deve ao fato das cooperativas estarem aliadas à complexidade 

entre as relações com os cooperados, colaboradores e a sociedade, além da 

constante atualização das regulamentações da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), fatores que contribuem para a complexidade da gestão (ANS, 

2016). 

O processo de regulação da ANS obedece a um enfoque social muito 

específico, que tem surpreendido as organizações cooperativas preocupadas com a 

qualidade no atendimento da saúde de parte significativa da população brasileira. 

Desenvolver o processo de gestão no ambiente cooperativo é uma grande 

responsabilidade para os cooperados das singulares Unimeds. O grande desafio 

dessas organizações é encontrar as melhores estratégias que as auxiliem a se 

tornarem competitivas, permanentes no mercado, e com um quadro de colaboradores 

e gestores comprometidos e engajados com o negócio (ANS, 2016). 

Este estudo justifica-se de forma prática por apresentar a visão da liderança, a 

identidade organizacional e os elementos que constituem os vínculos de profissionais 

da gestão no ramo cooperativista, diante do cenário de saúde vigente. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A Figura 1, a seguir, ilustra a  estrutura da pesquisa: 

 

Figura 1 - Estrutura da pesquisa 

 

Fonte: A autora, 2017 

 

O trabalho está estruturado em algumas seções. A primeira contém uma 

introdução sobre o tema estudado, o problema da pesquisa, o objetivo geral e os 

objetivos específicos, bem como as justificativas teórica e prática ao seu 

desenvolvimento. 

Na segunda seção, é apresentado o referencial acerca dos principais 

fundamentos teóricos adotados durante o desenvolvimento do trabalho. São 

abordados conceitos relacionados à identidade organizacional, aos elementos 

constitutivos do vínculos organizacionais, à liderança, as cooperativas e por fim, aos 

princípios cooperativistas. 
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Na terceira seção, são detalhados os procedimentos metodológicos adotados 

durante a pesquisa, onde se apresentam o método de pesquisa e o seu delineamento, 

a coleta e o tratamento dos dados, bem como as facilidades e dificuldades na coleta 

de dados. 

Em seguida, a quarta seção apresenta a forma pela qual foram analisados e 

interpretados os dados, com a discussão a respeito dos resultados frente o objeto de 

pesquisa e as categorias consideradas importantes nesta dissertação. 

Por fim, na quinta seção, estão as considerações finais e implicações 

gerenciais deste trabalho, bem como as sugestões para pesquisas futuras.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Albert e Whetten (1985) sugeriram que as organizações possuem uma 

identidade propondo três critérios para compreensão das crenças partilhadas pelos 

membros sobre o que é central, distintivo e duradouro: O aspecto da centralidade 

aponta as características vistas como centrais na organização. O distintivo demonstra 

os elementos que diferenciam umas instituições das outras com as quais poderiam 

ser comparadas. A crença do que é duradouro, a continuidade, ressalta as 

características estáveis no tempo. Estes três critérios em conjunto são suficientes para 

definir a identidade organizacional como conceito científico, segundo os autores. 

Albert e Whetten (1985) compreendem que há duas formas para se estudar a 

Identidade Organizacional, uma ideográfica, de caráter múltiplo, demonstrando haver 

nas organizações múltiplas visões compartilhadas pelos indivíduos, pelos grupos e 

pela alta administração; e, outra perspectiva, a holográfica, a qual parte da premissa 

de que a identidade organizacional é um reflexo da visão da alta administração que 

se instaura, se dissemina e é percebida em toda a organização. 

O estudo de Freire e Muritiba (2013) apresentou uma análise bibliométrica da 

produção científica brasileira sobre identidade organizacional no período de 2000 a 

2011, sugerindo o modelo teórico de Caldas e Wood (1997) para o mapeamento dos 

estudos sobre identidade. 
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Figura 2 - Identidade - quadro conceitual inicial proposto 

 

Fonte: Caldas e Wood, 1997 

 

Caldas e Wood (1997) expandem o modelo com uma terceira dimensão que 

aborda a ideia de algo central, distintivo e duradouro na organização, introduzindo no 

quadro conceitual um terceiro eixo: da definição da identidade. Objetivaram incluir 

uma dimensão epistemológica e ontológica adicional, demonstrando um eixo triplo 

que parte dos três parâmetros de definição da identidade (central, distintivo e 

duradouro) e seus opostos: ser fragmentada, não distintiva e efêmera. A exemplo das 

organizações virtuais, nas quais a identidade pode ser vista como algo fragmentado, 

não distintivo e efêmero, como citam os autores. 
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Figura 3 - Quadro conceitual aplicado 

 

Fonte: Caldas; Wood, 1997 

 

A maioria das teorias em estudos organizacionais pressupõe organizações 

como entidades distintas, com ativos mensuráveis, prédios, estruturas definidas, mão-

de-obra e fronteiras claras. Porém, as organizações não são mais apenas sistemas 

fechados e sim tornam-se cada vez mais abertas a fronteiras permeáveis, por vezes 

difíceis de identificar (CALDAS; WOOD, 1997). Estes autores dão ênfase ao conceito 

de identidade organizacional, mesmo que a utilização da noção de identidade não seja 

simples, devido sua complexidade e amplitude de sentidos. 

Conforme Machado da Silva e Nogueira (2000) existem fatores que delineiam 

a identidade organizacional considerando um determinado contexto institucional, no 

qual existem padrões de relacionamento entre fatores, tais como: a existência de 

valores, normas, expectativas de papéis e padrões reais de interação. 

A estrutura organizacional, regras, políticas, objetivos, missões, descrições de 

cargos e procedimentos operacionais padronizados são usados como elementos de 

referência no modo pelo qual as pessoas pensam e dão sentido aos contextos e ao 

seu trabalho (MACHADO DA SILVA; NOGUEIRA, 2000). São artefatos culturais para 

representar a realidade organizacional e desempenham funções interpretativas, pois 

as pessoas configuram e estruturam a sua realidade como em um processo de 

representação, na qual sua visão permite compreender as organizações como 
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realidades socialmente construídas, existentes mais nas mentes dos seus membros 

do que nos seus elementos formais e objetivos, salientam os mesmos autores. 

 

As identidades dos indivíduos nas organizações são construídas a partir da 
interação humana, ao se compartilhar objetivos, regras, valores, entre outros, 
exercendo uma influência considerável sobre a motivação dos trabalhadores, 
assim como sua satisfação e produtividade (FERNANDES; ZANELLI, 2006). 

 

Segundo Machado da Silva e Nogueira (2000), vários elementos são usados 

para explicar que as organizações possuem identidades coletivas, advindas das 

crenças que os seus participantes compartilham como central, duradouro e distintivo 

a respeito de cada uma delas. Os autores reforçam que é menos importante se esses 

elementos justificadores de singularidade são ou não empiricamente válidos, frente 

ao fato de que os membros se engajam intensamente nos processos de comunicação 

e influenciam para formular ou manter uma identidade coletiva para si e para o grupo. 

É considerando o mundo das interações e promessas, segundo Schirato 

(2000), que os homens se agrupam em organizações para gerar trabalho e melhorar 

a vida de todos. Igualmente neste contexto, é na entrega à organização, no resultado 

de um mundo simbólico, imaginário, representado por relações e promessas de 

proteção, sucesso, reconhecimento social, entre outros aspectos, que a aliança 

acontece (SCHIRATO, 2000). 

Desta forma, o rompimento desta fusão dá-se no plano simbólico como 

abandono, fracasso, impotência, condenação ou desgraça (SCHIRATO, 2000). Para 

o autor nas organizações não há meio termo, ou existe uma atuação individual 

alinhada à maioria, sendo assim, o indivíduo é mais um membro da equipe ou, se for 

visto como singular, sua atuação gerará conflito com o estabelecido. Nas situações 

do quotidiano, quando alguém se coloca por suas ideias ou ações com valores 

diferentes ou criticam sem aceitar o que é dito pelo outro, pode haver o enfrentamento 

da rejeição do grupo, conforme pondera a mesma autora. 

 

Como membros de diferentes ocupações, estamos conscientes de que ser 
médico, advogado, engenheiro, contador ou ser outro tipo de profissional não 
envolve apenas aprendizagem de habilidades técnicas, mas também a 
adoção de certos valores e normas que definem nossa ocupação. Se 
violarmos algumas dessas normas, poderemos ser excluídos da profissão. 
Entretanto, de onde vem e como compreender o fato de que cada profissão 
considera suas normas e valores os corretos? (SCHEIN, 2009, p. 10). 
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Ao longo do tempo, a repetida interação entre as pessoas propicia a 

consolidação de um conjunto de atitudes que formata a maneira como o trabalho se 

organiza; em sistemas políticos, geralmente, o poder torna-se o ponto central, com 

executivos autoritários manipulando uma considerável força de influência, autoridade, 

poder e relações superiores, na qual os conflitos são resolvidos por meio de jogos de 

poder e acordos que, muitas vezes, não levam em conta os interesses maiores da 

empresa (JOHANN ,2004). 

 

2.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DOS VÍNCULOS ORGANIZACIONAIS 

 

Os indivíduos se ligam às organizações não apenas por laços materiais, mas 

também afetivos, imaginários e psicológicos (FREITAS, 2000). A autora complementa 

que as empresas assumem grande importância na vida das pessoas e as relações 

estabelecidas no mundo do trabalho desenvolvem vínculos progressivos de 

proximidade entre a organização e seus membros. Esses vínculos ultrapassam a 

relação com o próprio trabalho, sendo este, uma fonte de referência para a construção 

social dos homens e de sua autoestima. 

Bion (1970), pioneiro teórico a estudar a formação de vínculos e abrir caminhos 

para estudiosos na área da Psicanálise e Sociologia, considera que o vínculo pode 

ser descrito como uma experiência emocional na qual duas pessoas estão 

relacionadas entre si. 

Bion (1970) e Riviere (1998) ao referenciarem vínculos, utilizam os termos 

intersubjetivo e intra-subjetivo porque acreditam que é no mundo interior que são 

reconstruídas as tramas vinculares em que vivem os indivíduos e estabelecidas as 

relações intersubjetivas, a partir de necessidades influenciadas por fantasias 

inconscientes, o que fundamenta e motiva a construção desses vínculos. 

Faria e Schmitt (2007) salientam que os vínculos estabelecidos pelos indivíduos 

com a organização, com certeza, influenciam o funcionamento e a dinâmica da 

mesma, no que se refere ao cumprimento das tarefas e o alcance dos objetivos e 

resultados. 

 

O vínculo organizacional é uma relação que o indivíduo estabelece a partir 
do seu trabalho, denotando o seu grau de ligação com a organização, o grau 
de envolvimento com projetos e objetivos, assim como o comprometimento 
com seus problemas, políticas, desempenho e resultados (KRAMER; FARIA, 
2007, p. 85). 
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Esta organização é vista como uma reunião de pessoas que cumprem 

determinada função para o atingimento de objetivos, alinhada com uma missão que 

designa a razão de existir de uma organização, ou seja, sua identidade (KRAMER; 

FARIA, 2007). O fato de um indivíduo estabelecer vínculos com a organização não 

garante que as metas serão alcançadas sem percalços, mas o compromete com o 

desempenho e os resultados a serem alcançados, uma vez que ele se sente 

identificado, pertencente e participante da organização (KRAMER; FARIA, 2007). 

O vínculo é uma estrutura onde estão inclusos um indivíduo, um objeto e uma 

relação entre eles. Freitas (2000) salienta que mecanismos psicológicos de 

identificação e idealização do grupo e do objeto atuam quando pessoas se reúnem 

em grupo em prol de um projeto comum. Assim, a forma como o indivíduo se comporta 

na organização e sua conduta está diretamente relacionada com o estabelecimento 

de vínculos entre ambos, salienta a autora. 

Conforme Kramer e Faria (2007) existem elementos constitutivos dos vínculos 

organizacionais que possuem componentes relacionados, conforme o Quadro 1 

apresenta: 
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Quadro 1 - Elementos constitutivos dos vínculos organizacionais e seus componentes 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DOS VÍNCULOS ORGANIZACIONAIS E SEUS COMPONENTES 

Identificação com a organização 

Admiração da organização;                               
Viabilização dos projetos pessoais;                
Representar a organização;                              
Gratificação com o trabalho;                            
Motivação para o trabalho. 

Sentimento de pertença 

Orgulho de pertencer;                                    
Sentir-se um membro;                                   
Sentir-se responsável pela organização;    
Tempo de organização;                               
Reação a críticas. 

Cooperação nas atividades 

Cooperação entre colegas;                             
Cooperação quanto ao tempo;                        
Cooperação quanto aos resultados;              
Cooperação versus conflitos interpessoais;                                  
Cooperação versus estrutura. 

Participação nas decisões 

Participação em questões sobre o trabalho;                                                   
Participação em questões sobre a organização;                                               
Canais de participação;                            
Abertura à participação. 

Criação de inimigos 
Inimigos externos;                                                 
Inimigos internos.    

Idealização da organização 
 

Imagem da organização;                                   
Conceito da organização;                              
Ambiente de trabalho;                                 
Colegas de trabalho;                                     
Relação com superiores. 

Reconhecimento e valorização dos indivíduos 

Reconhecimento e valorizar o próprio trabalho;                                                       
Políticas de reconhecimento e valorização;                                              
Respeito pelo indivíduo;                                    
Remuneração. 

Solidariedade 
Disposição para dividir problemas com colegas;                                                           
Iniciativa para ajudar colegas;                          
Consideração pelos problemas alheios. 

Integração entre os membros 

Integração e dificuldades;                                  
Planejamento das atividades;                          
Trabalho em equipe;                               
Integração em momentos de confraternização;                                 
Conhecimento da organização. 

Crescimento e desenvolvimento pessoal e 
profissional 

Incentivo à qualificação;                                
Plano de carreira;                                  
Preparação para o trabalho. 

Autonomia 
Autonomia para definir como trabalhar;      
Autonomia para definir prazos;                 
Controle sobre o trabalho.                    

Fonte: Adaptado de Kramer e Faria, 2007 

 

Os autores Kramer e Faria (2007) detalham cada um dos elementos 

constitutivos dos vínculos organizacionais, como segue: 

Identificação com a organização: Verificada por meio da admiração, 

viabilização de projetos pessoais, ou seja, como a organização consegue conciliar o 

desempenho de funções visando os objetivos organizacionais com os interesses 
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individuais. Isto é, sentir-se um representante, o que expressa um forte sentimento de 

ligação e sentir-se gratificado e motivado no local de trabalho. 

Sentimento de pertença: Este aspecto traduz a integração e identificação com 

a organização e com as pessoas e é compreendido por meio dos seguintes aspectos 

(KRAMER; FARIA, 2007): orgulho em pertencer, sentir-se membro efetivamente. Ou 

seja, perceber reconhecimento pelos colegas ou pessoas externas como indivíduos 

que pertencem àquela organização; sentir-se responsável pela organização, no que 

tange com que assiduidade os indivíduos responsabilizam-se pela organização,  seu 

funcionamento e resultados; tempo de organização, aspecto que relaciona o tempo 

de trabalho com o fortalecimento da ligação do indivíduo com a organização; e a 

reação a críticas como indicador que avalia de que forma o indivíduo reage frente 

comentários à organização a que ele pertence. 

Para Riviere (1998) a pertença é o grau de identificação mais profundo, em que 

as pessoas sentem-se fazendo parte do grupo. Para este autor que aprofundou o 

conhecimento neste campo, o vínculo inclui o sujeito, o objeto e sua interação, os 

quais configuram o processo da forma de comunicação e aprendizagem. No estudo 

de Romero e Garcia (2011) para investigar os tipos de vínculos organizacionais entre 

docentes de uma instituição de ensino superior situada na região metropolitana de 

Belo Horizonte em Minas Gerais, o sentimento de pertença se destacou. 

Cooperação das atividades: Se traduz na contribuição da tarefa grupal, o que 

torna mais ágil, eficiente e simples a realização das atividades. Isso indica que existe 

um sentimento de grupo na organização e que os indivíduos se unem no intuito de 

cumprir os objetivos propostos, fato que envolve a cooperação entre colegas, a 

cooperação quanto ao tempo, o cumprimento das tarefas nos prazos predefinidos, 

cooperação quanto aos resultados, no que se refere à qualidade do trabalho entregue 

(KRAMER; FARIA, 2007). A cooperação versus conflitos interpessoais evidencia até 

que ponto os conflitos atrapalham a realização de uma tarefa e a cooperação versus 

a estrutura, tendo em vista a divisão por departamentos/setores e o grau de 

cooperação existente, ressaltam os mesmos autores. 

Participação nas decisões: A participação dos trabalhadores na gestão surge 

para garantir a produtividade e o desempenho das empresas, indicando o grau de 

controle que o conjunto dos empregados possui frente os elementos econômicos, 

técnicos e político-ideológicos de gestão (KRAMER; FARIA, 2007). Essa participação 

é importante, pois proporciona a possibilidade de contribuir para a definição de 
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assuntos  referentes à organização e ao próprio trabalho. Mas também podem ser 

influenciados negativamente pela monotonia, execução de tarefas repetitivas, 

rotatividade da mão de obra, altos índices de absenteísmo, entre outros aspectos, 

salientam os mesmos autores que seguem ponderando neste elementos a 

importância da existência de canais de participação para dirimir as dúvidas das 

pessoas, críticas ou sugestões, com a possibilidade de se expressar e a abertura à 

participação, a qual demonstra como são ouvidas e discutidas as opiniões levantadas 

pelos empregados. 

Conforme Freitas (2000), para um bom desenvolvimento profissional é 

necessário que exista um bom ambiente de trabalho, pois o sentimento de identidade 

social é fortemente ancorado na relação profissional, não se esgotando apenas neste 

aspecto, pois salienta que é saudável para as pessoas e para as organizações manter 

contatos múltiplos e diversos com outros que não somente aqueles presentes no seu 

dia a dia de trabalho. 

Criação de inimigos: É um processo frequente nas organizações diante de 

fatores externos do mercado, o concorrente, a economia, etc. Dentro da própria 

organização, o inimigo também pode ser procurado por meio de um membro ou de 

um setor com o propósito de encontrar culpados, identificando um ‘bode expiatório’ no 

interior da empresa para ser responsabilizado pelos fracassos ou erros ocorridos, 

reforçam os autores (KRAMER; FARIA, 2007). 

Idealização da organização: Fenômeno no qual as pessoas consideram o 

cenário da organização como excepcional, vendo-a como o melhor lugar para se 

trabalhar. Isso envolve a imagem que o indivíduo tem da organização e a imagem que 

passa para as pessoas de fora; o conceito da organização, ou seja, que aspectos as 

pessoas identificam como razões para ali se trabalhar; o ambiente de trabalho; os 

colegas e a relação com superiores - estes dois últimos buscam identificar a qualidade 

nas relações (KRAMER; FARIA, 2007). 

Chanlat (2006) expõe que a relação entre ciências sociais e management foi 

desenvolvida em torno de aspectos, como: a produção e a eficiência, justamente 

porque estas são finalidades de uma organização e, incorporam-se, também, 

elementos do conhecimento das ciências sociais para, em certos casos, produzir 

melhores condições. O autor salienta, ainda, que as organizações não são lugares de 

prazer, unicamente, também são ambientes de sofrimento, havendo a questão do 
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sentido e da significação, pois não há como compreender o comportamento 

administrativo sem um conhecimento mínimo sobre o simbólico das pessoas. 

Reconhecimento e valorização dos indivíduos: Demonstra o quanto as pessoas 

necessitam estabelecer e manter vínculos interpessoais; o que se destaca é que cada 

pessoa tem seu próprio conceito subjetivo destes dois elementos, influenciados por 

valores da percepção individual de cada um (KRAMER; FARIA, 2007). De qualquer 

forma, os aspectos envolvidos nestes elementos são: o reconhecimento e valorização 

do próprio trabalho; as políticas de valorização e reconhecimento e se estas 

beneficiam a todos; o respeito pelo indivíduo e a remuneração, pois se entende que 

pela importância que o dinheiro tem na sociedade capitalista este é um meio de 

reconhecer e valorizar as pessoas no local de trabalho, descrevem os autores. 

Solidariedade: Fortalece laços de reciprocidade entre as pessoas, incentivando 

a cooperação para execução de atividades e o aumento da integração; desta forma, 

Kramer e Faria (2007) reportam que os aspectos constituintes deste elemento são: a 

disposição para dividir problemas com colegas; a iniciativa para ajudar o colega e a 

consideração pelos problemas alheios. 

Chanlat (2006) também comenta sobre a solidariedade ao expor que esta é 

uma questão tão importante quanto a cooperação, pois uma organização é um 

conjunto de pessoas que trabalham para fazer coisas em grupo. Por isso, salienta que 

é preciso que haja nas tarefas da organização um discurso sobre o coletivo e não em 

prol do individualizado. 

Integração entre os membros: Tende a tornar o ambiente de trabalho um lugar 

agradável para o exercício das atividades profissionais, por meio de aspectos como a 

integração e dificuldades de rotina, o planejamento de atividades, o trabalho em 

equipe, a integração em momentos de confraternização e o conhecimento da 

organização como um todo, não somente a familiarização com o setor no qual se 

trabalha, expõem Kramer e Faria (2007). 

Crescimento e desenvolvimento profissional: Uma organização que investe no 

conhecimento e oferece oportunidades de capacitar e aperfeiçoar seus funcionários 

oferece condições para que eles criem vínculos, favorecendo a identificação, a 

idealização, os sentimentos de pertença e de reconhecimento e valorização 

(KRAMER; FARIA, 2007). Compreende-se o exposto por meio dos aspectos de: 

incentivo à qualificação, plano de carreira e preparo para o trabalho, configurando para 
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tal que a instituição prepare adequadamente seus funcionários para ocupar as 

funções que lhe são outorgadas (KRAMER; FARIA, 2007). 

Faria (2001) salienta que um grupo não possui poder infinito, bem como seus 

interesses, estratégias e direção não são sempre os mesmos, expondo que o 

determinante para a permanência e a direção são as práticas sobre a unidade das 

estruturas organizacionais. 

Autonomia: Elemento que evidencia como as pessoas se organizam  para o 

trabalho na forma por elas definida. Sendo compreendida pelos seguintes aspectos: 

autonomia para definir como trabalhar, para definir prazos e controle sobre o trabalho, 

a respeito de saber se a organização tem um funcionamento mais rígido, controlado 

ou desordenado (KRAMER; FARIA, 2007). 

As instituições e as organizações são, geralmente, um produto acabado do 

humano (FREITAS, 2000), pois é nesses núcleos que a maior parte dos indivíduos 

vivem grande parte de suas vidas, o que torna inteligível e aceitável querer recortar o 

indivíduo, retirando dele a sua interioridade, subjetividade e universo inconsciente. 

As características dos vínculos organizacionais por meio dos elementos que os 

constituem exercem papel importante na formação e manutenção do grau de relação 

que o indivíduo estabelece a partir do seu trabalho e sua ligação com a organização, 

conforme Kramer e Faria (2007). 

 

2.3 LIDERANÇA 

 

O ritmo acelerado de mudança em que as organizações têm se confrontado 

levaram a um estilo de liderança mais moldável e flexível (AGOSTINHO, 2014), onde 

os líderes com melhor adaptação trabalham mais eficientemente no ambiente para 

superar desafios e buscar soluções criativas para problemas complexos. Deste modo, 

os líderes necessitam adaptar-se à situação, adotando uma atitude de apoio aos seus 

colaboradores, mostrando-lhes uma visão, e estimulando-os a pensar de forma 

inovadora. Sendo estes fatores particularidades da liderança transformacional, a qual 

incentiva as forças organizacionais, eleva o nível de emprego, de satisfação e 

compromisso organizacional no mercado de trabalho (AGOSTINHO, 2014). 

Araújo (2011) comenta que o conceito de liderança transformacional foi 

introduzido pelo especialista em liderança James MacGregor Burns (1978), onde os 

líderes transformacionais são capazes de inspirar seguidores a mudar as 
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expectativas, percepções e motivações para trabalhar em prol de objetivos comuns, o 

que ocorre quando líderes e seguidores são levados a avançar para um maior nível 

de motivação e moral. 

Dias (2011) relata que a partir da década de 80, a visão mecanicista da 

liderança deixou de ser acentuada. O líder deixou de ser visto apenas como aquele 

que conduz de forma mecânica, hierárquica e prescritiva, para ser visto como alguém 

que, de acordo com a realidade organizacional e os valores que lhe servem de apoio, 

determina o seu modo de agir, sendo, pois um líder cultural, uma vez que centra a sua 

ação na criação e gestão da cultura da organização. 

Barros (2007) também salienta que até meados de 1980, nas organizações 

brasileiras, predominou uma forte centralização do poder decisório, visto que a cúpula 

tomava decisões estratégicas e definia a tática de implementação e, o bom gerente 

era aquele que tinha o controle absoluto sobre seus subordinados. 

Burns (1978) criou uma teoria que explica as diferenças entre os 

comportamentos dos líderes usando os termos liderança transacional e 

transformacional, sendo o precursor nesta área. Em síntese, o líder transformacional 

é  uma pessoa que cuida de sua equipe e mobiliza suas forças para atender as 

necessidades e potencialidades, segundo o mesmo autor. 

Conforme Couto de Souza e Tomai (2008), os sujeitos que enfatizam o trabalho 

padronizado e tarefas orientadas são definidos por Burns (1978) como transacionais, 

já os líderes transformacionais são os que identificam potencial em seus liderados. Os 

mesmos autores compararam essas teorias e observaram que os líderes 

transformacionais, em oposição aos transacionais, têm elevada preocupação em 

realinhar valores e normas da organização para requerer a mudança, atentando-se 

ao alinhamento dos objetivos e metas dos sujeitos, assim, os liderados se sentem 

envolvidos no processo e ficam sabendo dos objetivos e da missão da organização. 

A liderança transformacional é determinada em termos dos resultados sobre os 

seguidores que sentem confiança, admiração, lealdade e respeito pelo líder, e 

demonstram comportamentos de comprometimento (ALMEIDA, 2012). O líder 

transacional motiva seus seguidores a agir em busca de recompensas em troca de 

serviços prestados, diferente da liderança transformacional em que o líder motiva os 

seguidores a trabalhar para ir além dos objetivos propostos, reforça Almeida (2012). 

Na liderança transacional o líder se comporta com um chefe, suas táticas são 

fundamentadas especialmente na obediência a regras por ele impostas e no 
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atingimento dos objetivos e metas pré-estabelecidas, além da ideia de recompensa 

proporcional à atuação do colaborador (AGOSTINHO, 2014). 

Autores da teoria e técnicas da liderança situacional, Hersey e Blanchard 

(1992) mostram que a maturidade de cada funcionário está relacionada à habilidade 

e disposição para fazer algo e à necessidade do direcionamento e do encorajamento 

dados pelos superiores. Esta proposição trata da importância da figura da pessoa que 

detém o poder de mando se adaptar às características de cada integrante da equipe, 

e estes, por si só, atuam de acordo com as estratégias de gestão e acompanhamento 

estabelecidas pelo gestor. 

Blanchard (2011) comenta que, durante muito tempo, existiram dois tipos de 

liderança, a autocrática e a democrática, onde gerentes democráticos eram acusados 

de lenientes e permissivos enquanto os autocráticos chamados de durões e 

dominantes. Este autor acredita que gerentes não se limitam a um ou outro extremo, 

pondera que gerentes por inteiro são flexíveis e capazes de adaptar seu estilo de 

liderança às situações. 

 

O diretor é novo e não tem experiência quanto à tarefa exigida? Nesse caso, 
é necessário dar a ele maior supervisão e direcionamento. O assessor direto 
tem experiência e habilidades? Essa pessoa precisa de menos supervisão 
direta. A verdade é que todos nós estamos em estágios diferentes de 
desenvolvimento, dependendo da tarefa com a qual lidamos em um dado 
momento (BLANCHARD, 2011, p. 73). 

 

A liderança situacional se baseia na crença de que as pessoas podem e querem 

crescer e que não existe um estilo de liderança que seja considerado o melhor para 

incentivar esse crescimento, mas que a aplicação do estilo de liderança deve ser feito 

conforme a situação, sob medida, salienta Blanchard (2011). 

Conforme Machado da Silva e Nogueira (2000), a formação de grupos e os 

processos de liderança dependem da habilidade de se criar um senso comum de 

realidade; grupos coesos crescem em torno de entendimentos compartilhados, já 

grupos fragmentados demonstram visões de realidade múltiplas. 

 

2.4 COOPERATIVAS DE TRABALHO 

 

Conforme Lima e Hasson (2003), a constituição de cooperativas de trabalho 

tem sido considerada como uma solução que muitos empregadores almejam para 
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manter os trabalhadores sem que estes sejam considerados empregados. Isso porque 

o trabalho prestado via cooperativa não induz aos mesmos encargos trabalhistas e 

sociais exigidos e que recaem sobre o tomador quando há prestação de serviços sob 

o manto do vínculo de emprego entre as partes, ficando livres de muitos encargos 

econômicos e sociais. 

Lima e Hasson (2003) ainda relatam que o cooperativismo encontra 

dificuldades em definir padrões de controles e critérios para pautar sua relação com o 

capital, representado pelo contratante dos serviços cooperativos. Lembrando que as 

cooperativas de trabalho visam promover os meios para a realização do trabalho pelos 

seus próprios sócios cooperativados, estruturadas em um sistema de trabalho 

cooperado, autônomo e independente, diferente do trabalho assalariado no qual se 

destaca a subordinação jurídica entre o trabalhador e o tomador do serviço. 

Para Bunchaft e Godim (2004) a adesão dos cooperados aos valores da mútua 

ajuda e a capacitação de grupos para se organizarem à produção coletiva de trabalho 

são aspectos relevantes em uma organização cooperativa de trabalho, contribuindo 

na construção de identidade do ser cooperado, na identidade organizacional, assim 

como, para a transição das relações verticais e horizontais de trabalho. 

Além da melhoria de renda dos associados, este tipo de cooperativa pode 

proporcionar melhoria das condições de trabalho e promoção social dos participantes, 

isso por passarem de empregados a empresários, bem como tornarem-se auto 

gestionários de suas próprias atividades, o que requer constante capacitação e 

promoção em vista das exigências do sistema cooperativo (LIMA; HASSON, 2003). 

 

2.4.1 As cooperativas de trabalho médico 

 

Conforme Moreira (2012), na década de 60, surgiram no Brasil as primeiras 

empresas que ofereciam atendimento médico em troca de um pré-pagamento mensal, 

os então convênios médicos. Estas empresas ficaram conhecidas como empresas de 

medicina de grupo, se organizaram em torno de hospitais onde seus assegurados 

eram internados. Pioneiras, representaram a primeira tentativa de se organizar um 

sistema comercial de assistência à saúde no Brasil, criando uma reação na classe 

média que se sentiu explorada por novos empreendedores, pois estava acostumada 

com a prática da medicina liberal, relata o autor. 
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A reação da classe médica aos convênios se concretizou na forma de 

cooperativas de trabalho médico. Desde o final da década de 60, o cooperativismo no 

trabalho médico cresceu e se desenvolveu como em poucos outros setores no Brasil, 

ocupando a lacuna provocada pela insuficiência dos recursos públicos em Saúde que, 

na época, já mostrava os primeiros sinais de decadência, tornando-se uma clara 

alternativa à medicina capitalista, como acontecera em Rochdale, sendo o Sistema 

Nacional de Saúde Unimed a maior referência que temos no Brasil (MOREIRA, 2012). 

Ao referir-se à história das Unimeds no Brasil, Moreira (2012) salienta que em 

1971 foi constituída a primeira Federação desta rede no Estado de São Paulo; em 

1972 foi criada a Unimed do Brasil, confederação que ainda congrega as Unimeds do 

país e, em 1975, constituída a Confederação das Unimeds do Brasil, quando então já 

existiam 60 Unimeds em todo país. 

A década de 80 foi marcada pela integração em um complexo empresarial, 

desdobrando três tipos de organizações: as Unicreds, cooperativas de crédito com 

papel de administrar a poupança dos cooperados e os recursos financeiros gerados 

pelas empresas do complexo Unimed; as Fundações Unimed, associações sem fins 

lucrativos, cuja finalidade era a educação cooperativa e a preparação de recursos 

humanos para o próprio sistema Unimed; as Corretora Unimed, empresa mercantil, 

para prestação de serviços às próprias cooperativas (MOREIRA, 2012). 

Em meados da década de 90, o Sistema Unimed atingia 80% das cidades 

brasileiras, com quase 300 cooperativas em atividade, conforme Moreira (2012), autor 

que também salienta a fundação da Organização Internacional das Cooperativas de 

Saúde - International Health Co-operative Organisation (IHCO), em 1996, com o 

objetivo de promover e aproximar as cooperativas de saúde em todo o mundo. 

Em 1998, surgiu a Aliança Cooperativista Nacional Unimed, também uma 

confederação de cooperativas de trabalho médico direcionada às necessidades 

econômicas e sociais da categoria, com sede em Brasília, formada por 16 federações 

estaduais e 166 Unimeds singulares (IHCO, 2016). 

A Lei n. 9.656 ficou conhecida como a lei dos planos de saúde por objetivar 

trazer ordem aos convênios privados de saúde. E em janeiro de 2000, foi criada a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pela Lei n. 9.961 como órgão de 

regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades das operadoras de 

planos de saúde. 
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Segundo Moreira (2012), logo chamadas de Unimeds, as primeiras 

cooperativas de trabalho passaram a oferecer aos clientes planos de custo 

operacional e de pré-pagamentos, onde o primeiro consistia na prestação direta de 

serviços efetivamente prestados, com acréscimo de uma taxa de administração pela 

cooperativa; no segundo, o cliente contribuía com um valor mensal e a cooperativa 

assumia os custos do atendimento dos médicos aos clientes, inclusive exames, 

procedimentos e internações hospitalares. Neste tipo de plano, a cooperativa assumia 

função de seguradora, formas de atuação ofertadas pelas Unimeds até o momento, 

pondera o autor. 

Para Isaac (2012), a Unimed foi a possibilidade de se fazer uma medicina de 

respeito, dando dignidade ao médico, com ganhos reais e justos, procurando 

proporcionar ao cooperado a maior remuneração possível, estando num patamar 

acima das demais operadoras mercantilistas. 

Moreira (2012) ainda ressalta que questionamentos surgiram sobre as 

condições legais das cooperativas médicas: seriam cooperativas de verdade ou 

seguradoras? Como seria seu tratamento tributário? Como seriam reguladas suas 

atividades? O que seria ato cooperativo dentro da atividade médica? Estas questões 

perduram até o presente, o que não impediu as Unimeds de se expandirem e 

prosperarem por todo território brasileiro, sem esquecer que existem muitas outras 

cooperativas formadas exclusivamente por médicos que não Unimeds e, em geral, 

congregam médicos de uma mesma especialidade com o objetivo de negociar 

contratos coletivos para prestação de serviços em hospitais e para convênios 

médicos. Como não são operadoras de saúde, não oferecem planos nem estrutura de 

atendimento, ou seja, somente processam contas de serviços prestados por seus 

sócios, recebendo uma taxa por esta realização, comenta o mesmo autor acima 

citado. 

Segundo Irion (1997) há sempre consenso, em qualquer reunião de dirigentes 

de cooperativas, de que o cooperativismo brasileiro não se desenvolve mais e melhor 

e gera espaço para distorções, porque os cooperados pouco ou quase nada 

conhecem da doutrina cooperativista. Sendo provável que, pesquisando-se entre os 

cooperados os motivos que os levaram a ingressar na cooperativa, as respostas 

indicariam que o fizeram à procura de alguma forma de lucro (IRION, 1997). 
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Neste sentido, Isaac (2012) salienta o fato de que muitas pessoas julgam que 

a Unimed é uma organização criada para fazer médicos ganharem dinheiro e não uma 

cooperativa em si. Porém, o mesmo autor questiona se não é isso o que fazem as 

cooperativas, no sentido de se organizarem para profissionais desempenharem suas 

funções em busca de lucratividade, com ética e competência, na qual pessoas se 

unem para criar um negócio cooperativamente, trabalham, têm a recompensa de seu 

esforço conforme seu desempenho e fazem o negócio prosperar, conforme o princípio 

do cooperativismo. 

Conforme Irion (1994), a sociedade brasileira e o meio cooperativista foram 

surpreendidos, no final da década de sessenta, com uma nova forma de cooperativa, 

a Unimed,  uma vez que o cooperativismo no país era restrito às cooperativas de 

produtos rurais e, no meio urbano, havia somente cooperativas de consumo em fase 

de involução. O êxito da Unimed balizou o aparecimento do cooperativismo de 

trabalho no Brasil, demonstrando o potencial do cooperativismo e a sua capacidade 

de servir como instrumento para promover todo tipo de atividade humana. 

Conforme Moreira (2012), no sistema Unimed, tem-se: 

Singulares: cada Unimed é uma cooperativa autônoma com um corpo de 

sócios, capital, estrutura administrativa, estatuto próprio e área geográfica definida, 

tendo na sua constituição apenas médicos cooperados, sendo no mínimo 20. Diferem 

entre si no que compreende: números de cooperados, área de abrangência, tipos de 

planos de saúde oferecidos aos clientes e modelo administrativo. Existem as 

chamadas singulares prestadoras que prestam serviço em sua área de abrangência 

vinculadas a outra Unimed que tem a infraestrutura de uma Operadora de Plano de 

Saúde. Isso ocorre, especialmente, frente a contratos com empresas que abrangem 

todo um estado ou possuem beneficiários espalhados por todo território nacional. 

Federações: As cooperativas singulares de uma região ou estado congregam-

se em uma federação, tendo também sua estrutura própria, sendo que os sócios da 

federação não são médicos cooperados, mas como acontece na singular, cada sócio 

da federação tem direito a um voto na eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, 

independentemente do tamanho da singular. Uma federação tem papéis institucionais 

como: negociar contratos com fornecedores e prestadores de serviços para as 

singulares, organizar encontros e convenções das singulares, manter câmaras 

técnicas para aprovação e registros de novos procedimentos e materiais, criar normas 

para auditoria de liberação de certos procedimentos, ofertar programas de 
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treinamentos a colaboradores e dirigentes das singulares, gerenciar os planos de 

saúde oferecidos aos médicos cooperados. E, embora não seja comum, algumas 

federações estaduais são também operadoras de planos de saúde, com uma carteira 

própria de clientes. 

Confederações: Estas formam o topo da hierarquia das cooperativas médicas. 

No Brasil, existe uma confederação nacional denominada Unimed do Brasil com sede 

em São Paulo. Ligadas a essa confederação funcionam as empresas do complexo 

empresarial Unimed que são: Seguradora Unimed e a holding do sistema, a Unimed 

Participações. Além disso, existem quatro confederações regionais, formadas por 

federações estaduais de uma região do país. A exemplo, A Unimed Mercosul, formada 

pelas três federações dos estados do sul do Brasil. Na Unimed Brasil, funciona uma 

das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, a Central Nacional Unimed 

(CNU), que tem mais de 1.200.000 clientes e, com abrangência nacional, atende 

empresas que têm funcionários trabalhando em mais de um estado no território 

brasileiro. 

Seguindo as referências de Moreira (2012), cabe ressaltar o intercâmbio, elo 

que une todas as cooperativas de trabalho médico em um sistema orgânico enquanto 

um processo adotado por todas Unimeds; permitindo que beneficiários de uma 

cooperativa sejam atendidos por médicos de qualquer outra Unimed do sistema, 

transformando as cooperativas autônomas em uma grande rede de operadoras de 

planos de saúde. 

O intercâmbio é regulamentado pelas Federações de cada estado e pela CNU, 

descritas no Manual de Intercâmbio, tendo como agente regulador o Comitê de 

Integração Nacional (CONAI) que estabelece regras detalhadas para todo Brasil, 

ocorrendo na prática o seguinte: o cliente que possui plano de abrangência nacional 

ou regional de uma cidade pequena, decide se consultar com um médico da capital; 

a consulta é processada e paga pela Unimed da capital e, depois, a conta é enviada 

para a Unimed de origem do cliente, acontecendo o mesmo para procedimentos como: 

exames, cirurgias ou internações (MOREIRA, 2012). 

Em sua estrutura administrativa, o Estatuto Social é “(...) o conjunto de regras 

que regula as relações dos médicos com sua cooperativa” (MOREIRA, 2012, p. 150). 

Este, por sua vez, é elaborado, discutido e aprovado por uma Assembleia Geral no 

momento da fundação da cooperativa, a considerar aspectos que devem constar 

obrigatoriamente do estatuto de qualquer cooperativa, como rege o artigo 21 da Lei 
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das cooperativas, expõe o autor. Além disso, estas também possuem “(...) um 

conjunto de normas que regulam, em detalhes, as atividades dos diversos setores 

(...)” (MOREIRA, 2012, p. 150), chamado de Regimento Interno. 

Enquanto o Estatuto tem que ser obrigatoriamente votado e aprovado pelos 

médicos cooperados reunidos em Assembleia, o Regimento Interno é elaborado 

internamente pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria. Neste documento, 

está descrito, em detalhes, os procedimentos para tomada de decisões a cada órgão 

da instituição e de acordo com as mudanças internas nos diversos setores da 

cooperativa, tal regimento pode sofrer alterações periódicas. 

O Estatuto da Unimed prevê duas assembleias: A Assembleia Geral Ordinária 

(AGO) e a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), esclarece Moreira (2012), sendo 

que a primeira, geralmente, acontece no primeiro trimestre, tendo como foco principal 

a prestação de contas do ano anterior pela Diretoria. Além disso, todo processo de 

eleição do Conselho Fiscal (anualmente), do Conselho de Administração e as 

Comissões auxiliares (a cada quatro anos) acontece durante as AGO. 

Já as AGE ocorrem apenas quando circunstâncias extraordinárias exigem 

convocação, sendo algumas deliberações que a demandam: reforma do Estatuto, 

apreciação de recurso quando um médico é acusado de grave infração suficiente para 

ser eliminado do quadro de sócios da cooperativa, tendo direito de solicitar que seja 

convocada uma AGE especificamente para que seja validada ou não tal penalidade, 

além de outros assuntos, como: fusão, incorporação ou desmembramento; mudança 

de objeto da cooperativa; dissolução voluntária da cooperativa e nomeação dos 

liquidantes; apreciação das contas do liquidante. Para tal, são necessários 2/3 dos 

votos dos presentes para serem válidas as decisões deste tipo de assembleia, 

ratificando que o princípio de “um homem – um voto” é tradição nas cooperativas, 

onde os sócios elegem seus dirigentes pelo voto individual e direto durante uma 

assembleia (MOREIRA, 2012). 

 

2.5 PRÍNCÍPIOS COOPERATIVISTAS 

 

As cooperativas são organizadas internacionalmente por meio da Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI), fundada em 1895, em Londres e sediada atualmente 

em Genebra, na Suíça. A ACI é uma organização não governamental e independente 

que representa as cooperativas e suas correspondentes organizações e a elas presta 
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apoio. Tem como finalidade promover a integração, a autonomia e o desenvolvimento 

do cooperativismo mundial (ACI, 2016). 

Constituem-se, por uma associação autônoma, de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns, por meio de uma entidade de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida; são constituídas por pessoas ligadas a uma determinada 

ocupação com a finalidade de melhorar a remuneração e as condições de trabalho de 

autônomos, representam um segmento bastante abrangente, pois integrantes de 

qualquer profissão podem se organizar em cooperativas de trabalho (SCAGLIONE, 

2001). 

As cooperativas são formadas pela combinação de interesses de seus 

associados para um fim comum, no Brasil, a Lei n. 5.764 foi a norma jurídica que 

definiu a política nacional do cooperativismo no país. A principal diferença 

estabelecida por esta lei, diz respeito à diferenciação de empresas comuns, ou seja, 

o fato das cooperativas não visarem lucros e os associados exercem suas atividades 

objetivando benefício econômico pessoal, reunindo trabalhadores da mesma 

profissão com o propósito de criar novos postos de trabalho (GRILLO, 2002). 

Conforme o Sistema Ocepar (2011), seguindo a tradição dos fundadores da 

primeira cooperativa moderna dos pioneiros de Rochdale, os membros de 

cooperativas devem crer nos valores éticos de honestidade, transparência, 

responsabilidade social e interesse pelos outros. Estes princípios revistos pela Aliança 

Cooperativa Internacional em três ocasiões - 1937, 1966 e em 1995 - são, atualmente, 

os alicerces de todas as cooperativas do mundo, tendo como base os seguintes 

princípios: 

 

2.5.1 Adesão livre e voluntária 

 

O Sistema Ocepar (2011) informa que as cooperativas são organizações 

voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as 

responsabilidades como cooperados, sem discriminações sociais, raciais, políticas, 

religiosas ou de gênero. 

Queiroz (1996) estabelece três formas de adesão dos trabalhadores às 

cooperativas: a "consciente e voluntária", a "ardilosa e ilusória" e a "imposta 

compulsória". Sendo que a primeira é correta, prevista pelo princípio da livre adesão, 
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onde os trabalhadores veem nas cooperativas de trabalho uma alternativa para 

obterem ganhos. Na segunda forma, a inserção do trabalhador na cooperativa se dá 

através de ofertas aparentemente vantajosas para os trabalhadores, mas na verdade 

somente são para o dono da cooperativa e seus tomadores de serviços e os 

trabalhadores acabam por ingressar na cooperativa sem saber como, nem por que, 

ou para quê. Já o terceiro conceito pautado acima, caracteriza-se como uma condição, 

colocada pelo tomador de serviços, impondo aos seus colaboradores a continuidade 

da manutenção no emprego, mas única e exclusivamente através de uma cooperativa 

de trabalho, a qual é incentivada e organizada por ele próprio (QUEIROZ, 1996). 

 

2.5.2 Gestão democrática e livre 

 

 As cooperativas são organizações democráticas, controladas por seus 

cooperados, que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada 

de decisões; os conselheiros e diretores, eleitos nas assembleias gerais como 

representantes dos demais cooperados, são responsáveis perante estes; nas 

cooperativas de primeiro grau os cooperados têm igual direito de voto, onde cada 

cooperado tem um voto; já nas cooperativas de grau superior pode ser instituída a 

proporcionalidade de votos, desde que se mantenha a forma democrática da 

organização, descreve o Sistema Ocepar (2011). 

Para Irion (1997), esse princípio está relacionado à tomada de decisões dentro 

de uma cooperativa, na forma como os sócios controlam democraticamente; pois nas 

empresas privadas, o sócio é portador de votos múltiplos, com pesos proporcionais 

ao capital investido no empreendimento, uma vez que é o capital que controla a 

empresa. Já nas cooperativas, todos os associados têm igualdade de votos, qualquer 

que seja o capital aplicado na sociedade, o controle é exercido pelas pessoas, por 

isso é classificado de democrático. 

 

2.5.3 Participação econômica dos cooperados 

 

Os cooperados contribuem equitativamente e controlam democraticamente o 

capital de suas cooperativas, destinando os excedentes a finalidades como: o 

desenvolvimento da cooperativa, eventualmente através da criação de reservas, parte 

das quais, pelos menos, será indivisível; benefício aos cooperados na proporção das 
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suas transações com a cooperativa; e, apoio a outras atividades desde que aprovadas 

pela assembleia geral dos cooperados, conforme o Sistema Ocepar (2011). 

Segundo Queiroz (1996), as cooperativas têm a obrigação de gerar sobras, das 

quais este fundo é retirado e em nenhuma hipótese existe a possibilidade de as 

cooperativas deixarem de constituir esse fundo. Assim, como o Fundo de Assistência 

Técnica Educacional e Social (FATES) é de natureza social, destinado à prestação de 

suporte aos cooperados, familiares, empregados da cooperativa, o Conselho de 

Administração da cooperativa deverá reservar para esse fundo, pelo menos 5% (cinco 

por cento) das sobras líquidas apuradas no exercício. Todos os serviços a serem 

atendidos pelo FATES podem ser terceirizados com entidades públicas ou privadas e 

essa reserva deve ser usada, principalmente, para aprimorar os conhecimentos 

técnicos do cooperado, como treinamentos, seminários, congressos entre outros. 

O fundo de reserva é a poupança interna da cooperativa que protege todo o 

quadro social das eventualidades de um ano infeliz, objetiva a promoção social de 

todos os associados, ressaltando assim, que os tomadores de serviços da cooperativa 

poderão solicitar que se utilize o FATES, previsto em lei, para reciclar e treinar a mão 

de obra colocada à sua disposição (IRION, 1997). 

 

2.5.4 Autonomia e independência das cooperativas 

 

O Sistema Ocepar (2011) trata que as cooperativas são organizações 

autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos cooperados. Em caso de firmarem 

acordos com outras organizações – incluindo instituições públicas – ou recorrerem a 

capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático 

pelos cooperados e mantenham a autonomia da sociedade. A Constituição Brasileira 

promulgada em 1988, em seu Art. 5º, Inc. XVIII, reforça este princípio básico do 

cooperativismo ao disciplinar: "a criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas, independem de autorização, vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento". 

Irion (1997) ressalta que existem situações que põem em risco a independência 

e autonomia das cooperativas, tais como: as cooperativas patrocinadas que nascem 

de cima para baixo, criadas por instituições, empresas e o próprio governo. Formam-

se assim cooperativas dependentes, com legitimidade duvidosa, e cujo desempenho 

ou fracasso comprometem o movimento; a infiltração de outras entidades (sindicatos, 
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associações de classe, partidos, igrejas, empresas, etc) na autonomia é frequente e 

tem como objetivo converter a cooperativa em instrumento de promoção dos 

interesses políticos, sociais ou econômicos das interventoras; a concorrência tem 

interesse em influenciar para manter as cooperativas pequenas ou, então, para 

convertê-las em mercados cativos; cooperativas com baixos ativos financeiros, com 

sistemas de custeios deficientes e que não geram dentro do quadro social, o capital 

ou recursos necessários para suas atividades, facilmente comprometem a 

independência e a autonomia quando se endividam. 

 

2.5.5 Educação, formação e informação 

 

Segundo o Sistema Ocepar (2011), as cooperativas promovem a educação e a 

formação de seus cooperados, dos representantes eleitos, dos gerentes e de seus 

funcionários, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o 

desenvolvimento da cooperativa. Divulgam os princípios de cooperativismo, e 

informam a natureza e os benefícios da cooperação para o público em geral, 

particularmente para os jovens e os líderes de opinião. 

Um instrumento utilizável para promover a educação e o aperfeiçoamento 

técnico é o FATES, ao qual além de formação técnica, e da educação formal e 

doutrinária, cabe a ele promover o bem-estar dos sócios, funcionários e respectivos 

familiares, segundo Teixeira (2000). 

 

2.5.6 Intercooperação 

 

O Sistema Ocepar (2011) reforça o princípio de que para as cooperativas 

prestarem melhores serviços a seus cooperados e agregarem força ao movimento 

cooperativo, devem trabalhar em conjunto com as estruturas locais, regionais, 

nacionais e internacionais. As cooperativas são organizações que conciliam 

benefícios sociais e eficiência econômica por meio do trabalho associado e ajuda 

mútua, segundo Bialoskorki (2012). 
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2.5.7 Preocupação com a comunidade 

 

A preocupação com a comunidade dá-se à medida que a cooperativa se 

organiza, expande-se e cresce em número de associados, amplia seus negócios, 

melhora o padrão econômico e social dos associados, gera novos empregos, abre o 

mercado para a produção ou cria novas oportunidades de trabalho para os 

cooperados, dando-lhes acesso a novos bens e alavancando a economia e os 

investimentos dos cooperados, atuando como vetor de estímulo aos negócios de toda 

a comunidade, beneficiando indiretamente os não associados (IRION, 1997). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Com relação aos objetivos esta pesquisa classifica-se como exploratória e 

descritiva. Exploratório porque é conduzido para explorar um tema relativamente novo 

e que precisa ser explorado (BABBIE, 2006). Descritivo porque visa à identificação, 

ao registro e à análise das características e fatores que se relacionam com o 

fenômeno ou processo; sendo que esse tipo de pesquisa pode ser entendida como 

um estudo de caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das 

relações entre estes fatores para uma posterior determinação do efeitos resultantes 

em uma empresa, sistema de produção ou produto (PEROVANO, 2014). 

Quanto aos procedimentos, caracteriza-se como um estudo de caso, por 

apresentar a singularidade de uma organização específica, denominada Unimed 

Ponta Grossa, integrante do sistema das Unimeds do Paraná e regida por esta 

Federação. 

Conforme Yin (2015), o estudo de caso representa a estratégia adequada 

quando se pretende entender como ou porque ocorrem os fenômenos, o que se alinha 

à questão que norteia essa pesquisa. Considera-se um estudo de caso quando este 

representa um teste crítico da teoria existente, uma circunstância extrema ou 

particular, um caso comum, uma proposta reveladora ou uma proposta longitudinal, 

ressalta o mesmo autor. 

Segundo Martins (2006), um estudo de caso torna-se original e revelador 

quando demonstra um recorte de uma situação complexa da vida real onde a análise 

dos achados tem a possibilidade de surpreender e revela perspectivas que não tinham 

sido abordadas por estudos semelhantes, sendo o caso então classificado como 

importante e até visto como uma nova descoberta; ofertando descrições, 

interpretações e explicações que chamam a atenção pelo contexto inédito em que se 

apresentam. 

Quanto à abordagem do problema é predominantemente qualitativa e quanto à 

periodicidade é transversal. Conforme Severino (2007), a pesquisa qualitativa permite 

analisar em profundidade dados mais complexos, frente um determinado grupo de 

indivíduos em relação a um problema específico, compreendendo dados não 

mensuráveis, como os sentimentos, as sensações, as percepções, pensamentos, 
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intenções, comportamentos passados, entendimento de razões, significados e 

motivações, proporcionando uma  compreensão em profundidade do contexto do 

problema, sendo um método indutivo por natureza, para entender e compreender as 

percepções do indivíduo. 

 

3.1.2 Definição constitutiva e operacional das categorias de análise 

 

A partir do referencial teórico apresentado nesta pesquisa, tornou-se possível 

a definição de determinados conceitos, bem como a caracterização das categorias 

consideradas importantes para serem analisadas nesta pesquisa, partindo das 

seguintes definições constitutivas (D.C.) e operacionais (D.O.): 

 

Identidade Organizacional: 

D. C.: Segundo Machado da Silva e Nogueira (2000), vários elementos são 

usados para explicar que as organizações possuem identidades coletivas, advindas 

das crenças que os seus participantes compartilham como central, duradouro e 

distintivo a respeito de cada uma delas. 

 

D. O.: Para pesquisar sobre a visão dos entrevistados em relação à identidade 

organizacional, a primeira pergunta considerada na entrevista foi: Para você, o que 

constitui a identidade de uma organização cooperativa? 

 

Identificação com a organização: 

D. C.: Sentir-se um representante, o que expressa um forte sentimento de 

ligação e sentir-se gratificado e motivado no local de trabalho (KRAMER; FARIA, 

2007). 

 

D. O.: A segunda pergunta do roteiro de entrevista ponderou ao entrevistado 

falar sobre a sua identificação com a organização abordada neste estudo de caso, a 

Unimed Ponta Grossa. 

 

Sentimento de pertença: 

D. C.: Este elemento traduz a integração e identificação com a organização e 

com as pessoas, compreendido por meio de diversos aspectos (KRAMER; FARIA, 
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2007). Para Riviere (1998) a pertença é o grau de identificação mais profundo, em que 

as pessoas sentem-se fazendo parte do grupo; o vínculo inclui o sujeito, o objeto e 

sua interação, os quais configuram o processo da forma de comunicação e 

aprendizagem. 

 

D. O.: Considerando os componentes que constituem este elemento, a terceira 

pergunta abordou: Quais fatores você considera importante para manter seu vínculo 

com a Unimed Ponta Grossa? 

 

Cooperação nas atividades: 

D. C.: É traduzida na contribuição da tarefa grupal, o que torna mais ágil, 

eficiente e simples a realização das atividades; indica se existe um sentimento de 

grupo na organização e se os indivíduos se unem no intuito de cumprir os objetivos 

propostos (KRAMER; FARIA, 2007). 

 

D. O.: Pesquisar como os entrevistados avaliam o processo de cooperação na 

Cooperativa deste estudo de caso foi a forma operacional adotada de buscar conteúdo 

para a análise, específica, deste elemento constitutivo das vínculos organizacionais. 

 

Participação nas decisões: 

D. C.: A participação dos trabalhadores na gestão surge para garantir a 

produtividade e o desempenho das empresas, indicando o grau de controle que o 

conjunto dos empregados possui frente os elementos econômicos, técnicos e político-

ideológicos de gestão (KRAMER; FARIA, 2007). 

 

D. O.: Na busca pela compreensão de como o entrevistado percebe o processo 

decisório na Cooperativa também foi criada uma pergunta específica neste sentido, a 

quinta do roteiro de entrevista semiestruturada. 

 

Criação de inimigos: 

D. C.: É um processo frequente nas organizações diante de fatores externos 

do mercado, o concorrente, a economia, etc. Dentro da própria organização, o inimigo 

também pode ser procurado por meio de um membro ou de um setor com o propósito 

de encontrar culpados, identificando um ‘bode expiatório’ no interior da empresa para 
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ser responsabilizado pelos fracassos ou erros ocorridos, reforçam os autores 

(KRAMER; FARIA, 2007). 

 

D. O.: Considerando que o ambiente interno e externo à Cooperativa também 

são componentes constitutivos do vínculos organizacionais, duas perguntas foram 

formuladas: No que tange os fatores externos, o que você diria sobre a Cooperativa 

frente o mercado, a concorrência, a economia, etc. Assim como: E a respeito da 

cultura interna da Cooperativa? Estas foram a sexta e sétima pergunta, 

respectivamente. 

 

Idealização da organização: 

D. C.: Segundo Kramer e Faria (2007) é o fenômeno no qual as pessoas 

consideram o cenário da organização como excepcional, vendo-a como o melhor lugar 

para se trabalhar; isso envolve a imagem que o indivíduo tem da organização e a 

imagem que passa para as pessoas de fora; o conceito da organização, ou seja, que 

aspectos as pessoas identificam como razões para ali se trabalhar 

 

D. O.: Qual a imagem ou conceito que você tem do ambiente de trabalho e das 

relações com colegas e superiores neste organização? Esta oitava pergunta foi 

construída mesclando componentes deste elemento constitutivo com o de 

solidariedade. 

 

Reconhecimento e valorização dos indivíduos: 

D. C.: Para Kramer e Faria (2007) o que se destaca é que cada pessoa tem 

seu próprio conceito subjetivo destes dois elementos, influenciados por valores da 

percepção individual de cada um. 

 

D. O.: Em prol de escutar sobre formas de reconhecimento, remunerações, 

políticas e respeito pelos indivíduos, foi feita a seguinte pergunta: Quais as práticas 

de reconhecimento e/ou valorização que você identifica nesta Cooperativa? 
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Solidariedade: 

D. C.: Fortalece laços de reciprocidade entre as pessoas, incentivando a 

cooperação para execução de atividades e o aumento da integração, conforme 

Kramer e Faria (2007). 

 

D. O.: Saber como ocorrem as relações entre colegas e superiores, verificando 

se existe iniciativa para ajudar colegas, disposição para dividir problemas e 

consideração com problema alheios é o que buscou instigar a pergunta número oito, 

feita de forma semiestruturada, no intuito de receber livremente as respostas dos 

entrevistados. 

 

Interação entre os membros: 

D. C.: Tende a tornar o ambiente de trabalho um lugar agradável para o 

exercício das atividades profissionais (KRAMER; FARIA, 2007). 

 

D. O.: Considerando a integração e dificuldades, trabalho em equipe, 

planejamento de atividades, confraternizações e o próprio conhecimento da 

organização como componentes deste elemento constitutivo dos vínculos 

organizacionais, para pesquisar relatos nestes sentido, foi solicitado aos entrevistados  

falarem sobre a integração entre os membros na Cooperativa. 

 

Crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional: 

D. C.: Uma organização que investe no conhecimento e oferece oportunidades 

de capacitar e aperfeiçoar seus funcionários oferece condições para que eles criem 

vínculos (KRAMER; FARIA, 2007). 

 

D. O.: A décima primeira pergunta do roteiro de entrevista se refere a estes 

elemento: Sobre o crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal, qual sua 

percepção a respeito? 

 

Autonomia: 

D. C.: Segundo Kramer e Faria (2007) é o elemento que evidencia como as 

pessoas se organizam para o trabalho na forma por elas definida. 
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D. O.:  Para finalizar, foi pedido aos entrevistados relatarem sobre sua 

percepção a respeito da autonomia na Cooperativa. 

 

3.1.3 Definições de outros termos relevantes 

 

Vínculo organizacional: O vínculo organizacional é uma relação que o indivíduo 

estabelece a partir do seu trabalho, denotando o seu grau de ligação com a 

organização, o grau de envolvimento com projetos e objetivos, assim como o 

comprometimento com seus problemas, políticas, desempenho e resultados 

(KRAMER; FARIA, 2007). 

 

Liderança: Machado da Silva e Nogueira (2000) salientam que a formação de 

grupos e os processos de liderança dependem da habilidade de se criar um senso 

comum de realidade; grupos coesos crescem em torno de entendimentos 

compartilhados, já grupos fragmentados demonstram visões de realidade múltiplas. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.2.1 Procedimentos de coleta dos dados 

 

Diante do delineamento desta pesquisa, tendo como instrumento para a coleta 

de dados primários um roteiro de entrevista semiestruturada (Apêndice A) contendo 

treze perguntas no total e, sendo a última aberta para relato de mais algum aspecto 

que o entrevistado quisesse comentar, foi contemplada a organização cooperativa de 

trabalho médico para o estudo de caso, conforme autorização solicitada (Apêndice B). 

A entrevista, segundo Yin (2015), é o relato verbal sujeito a problemas de viés, 

recuperação de informações e de articulação imprecisa, sendo a principal fonte de 

evidência de um estudo de caso, portanto, exige preparo do entrevistador. Reporta 

que existem três tipos de entrevistas: aberta, com a extração de fatos e opiniões; 

focada, com perguntas previamente formuladas e estruturada, com perguntas pré-

formuladas com respostas fechadas. 

O número de entrevistados se apoia no critério intencional de escolha 

(MAXWELL, 2005), que foi definido com base no interesse principal da pesquisa de 

sistematizar elementos constitutivos da identidade organizacional no nível de 
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lideranças. Sendo que o limite de entrevistados foi considerado suficiente para a 

confiabilidade por meio da identificação da redundância das narrativas durante a 

análise de conteúdo. Foram realizadas entrevistas com treze participantes, entre eles 

cinco Diretores Médicos componentes do quadro social da Cooperativa e oito 

Gerentes integrantes do quadro funcional de gestores da Cooperativa. 

Para Marconi e Lakatos (2009), a fim de obter informações a respeito de 

determinado assunto, a entrevista é um encontro de duas pessoas, mediante uma 

conversação de natureza profissional. Sendo um procedimento utilizado na 

investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 

tratamento de um problema social. 

Segundo Alberti (2004), a escolha de entrevistados deve ser pela posição do 

entrevistado no grupo ou por sua experiência. Selecionam-se os entrevistados entre 

aqueles que participaram, viveram, presenciaram ou se inteiraram de ocorrências e 

que possam fornecer depoimentos significativos. 

As entrevistas foram realizadas na Cooperativa, presencialmente, em dias 

aleatórios, conforme a sugestão dos participantes, sendo estes: cinco Diretores 

Médicos cooperados que possuem vínculo de pró-labore para atuar em posições 

diretivas na Cooperativa, sendo quatro Diretores da Operadora e um Diretor do 

Hospital. Também, oito Gerentes de áreas diversas da Cooperativa, contratados com 

vínculo, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Segue um quadro descrevendo um breve perfil dos entrevistados participantes: 

Quadro 2 - Perfil dos entrevistados  

CÓDIGO: 
ATLAS.ti 7.5.4 

CÓDIGO: 
ENTREVISTADO 

SEXO: 
FEMININO/MASCULINO 

CARGO: 
DIRETOR/GERENTE 

P1 E1 Feminino Gerente 

P2 E2 Feminino Gerente 

P3 E3 Masculino Diretor 

P4 E4 Masculino Diretor 

P5 E5 Masculino Diretor 

P6 E6 Masculino Diretor 

P7 E7 Masculino Gerente 

P8 E8 Feminino Gerente 

P9 E9 Masculino Gerente 

P10 E10 Feminino Gerente 

P11 E11 Feminino Gerente 

P12 E12 Masculino Diretor 

P13 E13 Masculino Gerente 

Fonte: A autora, 2017 
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O contato com os convidados foi realizado diretamente pela pesquisadora e a 

cada participante foram prestados esclarecimentos acerca dos objetivos da pesquisa 

e dos procedimentos para coleta de dados, garantido o sigilo a respeito da 

identificação dos participantes e dos interessados que aceitaram o convite para 

participar do estudo. 

 

3.2.2 Tratamento dos dados 

 

Todas as entrevistas foram gravadas integralmente e, após o registro, os dados 

foram transcritos. Os dados coletados foram analisados previamente, por categorias 

de análise que, conforme Bardin (2006), consiste no desmembramento do texto em 

categoriais agrupadas analogicamente. Optou-se por este tipo de análise devido ao 

fato desta ser a melhor alternativa quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes 

e crenças, através de dados qualitativos, reforça a autora. 

O processo de formação das categorias se concretizou da forma prevista por 

Bardin (2006), após a seleção do material e a leitura em profundidade. A exploração 

foi realizada por meio da codificação, que se deu em função da repetição das palavras, 

na qual, uma vez analisados os resultados, foram constituindo-se unidades de 

codificação, considerando os elementos constitutivos dos vínculos organizacionais. 

Os dados coletados nas entrevistas foram analisados por meio da análise de 

conteúdo que, segundo Bardin (2006), é descrita como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que visa obter por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção das mensagens. 

Para operacionalizar cada uma das fases de análise descritas, utilizou-se o 

programa de software, o ATLAS.ti 7.5.4, o qual se apresenta como um meio válido de 

análise de dados, no caso de pesquisa qualitativa. 

 

3.2.3 Facilidades e dificuldades na coleta de dados 

 

A Diretoria da Cooperativa incentivou esta iniciativa de estudo, desde a 

liberação para a participação na formação deste mestrado, bem como na fase do pré-

projeto, até a coleta de dados através das entrevistas com a liderança, sempre 
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evidenciando o interesse pela realização desta pesquisa, propiciando apoio e 

informações necessárias para o andamento da coleta de dados. 

Todos os gerentes da Cooperativa também se mostraram solícitos e 

disponíveis para a agenda de entrevistas, abertos ao diálogo e dispostos a contribuir 

expondo suas percepções a respeito dos questionamentos realizados. 

Em relação à coleta de dados, não ocorreram dificuldades significativas; 

apenas no decorrer da entrevista, era preciso redirecionar uma ou outra pergunta ou 

complementar a questão para que o entrevistado respondesse a respeito. De modo 

geral, não ocorreu dificuldade de participação na exposição de ideias, percepções ou 

opiniões por parte dos entrevistados. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise dos dados foi estruturada com uma breve contextualização dos 

elementos desta pesquisa, analisando o conteúdo apresentado por meio das 

entrevistas realizadas, evidenciado pelas categorias codificadas pelos elementos 

constitutivos dos vínculos organizacionais e, assim, discorrer a respeito da discussão 

dos resultados, implicações gerenciais e caminhos para pesquisas futuras. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO CASO OBJETO DA PESQUISA 

 

A trajetória da Unimed no Paraná começou com uma assembleia em Ponta 

Grossa no dia 18 de agosto de 1979, pelas Unimeds Londrina, Curitiba, Guarapuava 

e Ponta Grossa, conforme exposto no site da Unimed Paraná, a qual representa a 

Federação que se preocupa em aperfeiçoar os serviços prestados às cooperativas 

Paranaenses. Atualmente, o sistema paranaense é composto por 22 singulares, 9.747 

cooperados, 1.515.828 beneficiários, 280 hospitais credenciados, 1.461 clínicas e 

serviços auxiliares e 530 laboratórios credenciados, segundo dados de junho de 2016 

(UNIMED PARANÁ, 2016). 

Conforme dados obtidos pelo site da Unimed Ponta Grossa, em meados de 

1978, um grupo de médicos mobilizou-se para fundar uma cooperativa em Ponta 

Grossa e, em 7 de junho desse mesmo ano, com a presença de 28 médicos, foi 

fundada oficialmente a Unimed Ponta Grossa Cooperativa de Trabalho Médico, sendo 

a terceira singular a instalar-se no Estado do Paraná (UNIMED PONTA GROSSA, 

2016). 

Até o início da década de 80, a Unimed Ponta Grossa passou por uma fase de 

estruturação com a busca de maior número de profissionais dispostos a dividir a 

experiência de uma cooperativa, um período de agregação de conhecimento sobre 

cooperativismo e obtenção de documentos para a sua regularidade e legalidade. Após 

essa época, as preocupações ficaram centradas na expansão da carteira de 

beneficiários e, em meio à recessão e às turbulências econômicas que o país 

enfrentava, o desafio foi enorme naquele tempo, porém uma das palavras de ordem 

já era a determinação e, foi assim, que um trabalho insistente de relacionamento e 

prospecção foi angariando novas parcerias e a imagem da Unimed começou a 

despontar no cenário local (UNIMED PONTA GROSSA, 2016). 
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A compra da sede própria em 1986 foi outro passo ocorrido para tornar a 

Unimed mais sólida perante seus beneficiários e cooperados; com o desenvolvimento 

da Unimed chegavam também a tecnologia, equipamentos, investimentos em 

pessoas, atendimento e gerenciamento que foram se aprimorando cada vez mais, 

evidenciando a Cooperativa como empresa dinâmica, com aumento na participação 

de mercado (UNIMED PONTA GROSSA, 2016). 

O final da década de 90 foi marcado pela criação da ANS que passou a 

regulamentar o setor de saúde suplementar, mas graças à esta nova Lei para os 

planos de saúde, foram modernizados os estatutos e regras internas para tornar a 

administração da Unimed Ponta Grossa mais padronizada e, com da criação do cartão 

magnético, ouvidoria, descentralização de atendimento e programas de satisfação dos 

usuários, a operadora foi caminhando para melhor corresponder às expectativas dos 

beneficiários (UNIMED PONTA GROSSA, 2016). 

Conforme dados do site da Unimed Ponta Grossa, a inauguração do Hospital 

Geral Unimed, em 2007, foi uma grande conquista pois a estrutura apresentou um 

novo conceito em atendimento hospitalar com tecnologias e recursos projetados para 

pacientes particulares e beneficiários que recebem atendimento humanizado e de  

qualidade certificada. Seguindo à criação do hospital, iniciaram-se as atividades do 

Centro de Diagnóstico de Imagem Unimed (CDU) e da Unimed Cuidados Avançados 

(UCA), uma unidade de terapia intensiva; bem como: uma unidade oncológica, o 

pronto atendimento 24 horas, transporte de urgência e emergência. Mais 

recentemente, em 2016, a hemodinâmica que permitiu ao hospital ter um avanço na 

complexidade cirúrgica, passando a realizar procedimentos neurológicos e 

cardiovasculares (UNIMED PONTA GROSSA, 2016). 

Entre os cinco hospitais próprios do Sistema Unimed no Paraná, o Hospital 

Geral Unimed (HGU) é o único com selo de Acreditação nível I, conquistado em 2012 

e homologado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) em abril de 2013 

(UNIMED PONTA GROSSA, 2016). 

A caminhada para a conquista da acreditação no HGU iniciou-se em 2010, com 

a implantação da gestão de qualidade; em 2011, o hospital adotou requisitos do 

Manual Brasileiro da Acreditação e, em 2012, o Instituto de Planejamento e Pesquisa 

para Acreditação em Serviços de Saúde (IPASS) fez um diagnóstico organizacional, 

o que foi um facilitador para sinalizar o andamento dos trabalhos em busca da 

acreditação e recebimento do selo (HOSPITAL GERAL UNIMED, 2016). 
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Em 2016, o HGU foi recertificado com a Acreditação nível I e começou a traçar 

os objetivos e planos de ação para a conquista do nível II, sendo o primeiro e ainda o 

único hospital próprio do Sistema Unimed no Paraná a conquistar essa certificação, 

na 14° posições frente todos os credenciados no Brasil (HOSPITAL GERAL UNIMED, 

2016). 

Enquanto hospital, o HGU tem como missão: oferecer campo de atuação aos 

cooperados da Unimed Ponta Grossa e prestar serviços médico-hospitalares com 

qualidade, segurança e eficiência operacional (HOSPITAL GERAL UNIMED, 2016). 

Na sua visão como organização, almeja impulsionar os resultados da Unimed Ponta 

Grossa para maximizar os benefícios repassados a todos os cooperados na gestão 

2014/2017 por meio da prestação de serviços de qualidade e excelência. Entre seus 

valores estão: a segurança como fator primordial, ética em todas as ações, qualidade 

integral, comprometimento de todos, atualização técnico-científica e o 

intercooperativismo (UNIMED PONTA GROSSA, 2016). 

A Operadora tem como missão: prestar serviços de saúde suplementar com 

qualidade e eficiência operacional, atuando de acordo com princípios cooperativistas, 

valorizando o médico cooperado. Na sua visão, tem por objetivo valorizar os médicos 

cooperados e tornar-se referência na prestação de serviços de saúde suplementar na 

região dos Campos Gerais e, em termos de valores, compreende: a ética, 

compromisso com a qualidade, responsabilidade social, sustentabilidade empresarial, 

transparência na gestão e, também, a valorização do cooperativismo (UNIMED 

PONTA GROSSA, 2016). 

A Cooperativa como um todo, em relação ao planejamento estratégico, também 

possui um modelo de gestão de pessoas por competências, adotado em 2015, por 

meio da Unimed do Brasil, que tem por propósito construir um único modelo de gestão 

de pessoas para o Sistema Unimed no país, o qual possibilite a implantação de 

melhores práticas do mercado para se trabalhar de maneira integrada e padronizada. 

Como competências essenciais da Unimed Ponta Grossa, existem, por definição: 

 intercooperação – estabelecer e manter relacionamentos e parcerias para 

trabalhar de forma integrada e cooperativa, com foco na manutenção do clima 

organizacional favorável; 

 foco em resultados – apresentar comprometimento no alcance de objetivos e 

metas com eficiência e qualidade, incluindo o planejamento e monitoramento 

de recursos e prazos; 
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 foco no cliente – estabelecer relacionamento de proximidade, empatia e 

confiança com os clientes para entender e atender as demandas com 

qualidade e garantir sua satisfação, incluindo a análise e priorização de 

atendimentos para assegurar o cumprimento dos prazos acordados; 

 melhora continua – identificar problemas e oportunidades e propor soluções e 

encaminhamentos adequados e inovadores, utilizando novas formas de 

pensar e agir; 

 atuação sistêmica – atuar, a partir da compreensão do funcionamento das 

áreas da Cooperativa, do Sistema Unimed e do mercado/setor da 

organização, incluindo a compreensão de seu papel no todo e consequentes 

impactos; 

 foco na segurança – orientar continuamente suas ações com foco e precisão 

para oferecer condições seguras para todos os pacientes, familiares, clientes 

e colaboradores e prevenir infecções, acidentes e incidentes de qualquer 

natureza no ambiente de trabalho. 

A Unimed Ponta Grossa, criada para viabilizar a atividade econômica dos seus 

cooperados, consolidou uma posição de destaque como operadora de planos de 

saúde na região dos Campos Gerais, exercendo os papéis de prestadora de serviços, 

empregadora e agente social na comunidade (UNIMED PONTA GROSSA, 2016). 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise dos dados foi estruturada em categorias, que foram construídas por 

meio de análise de conteúdo com a utilização do software ATLAS.ti 7.5.4, utilizado 

nesta pesquisa para auxiliar na análise e interpretação de dados, apresentando a 

identidade organizacional, sob a visão da liderança, na perspectiva dos elementos 

constitutivos do vínculos organizacionais. 

 

4.2.1 Identidade organizacional 

 

Albert e Whetten (1985) expõem que as organizações possuem uma identidade 

composta por três critérios para compreensão das crenças partilhadas pelos 

membros, sobre o que é central, distintivo e duradouro. 
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No que aponta para as características vistas como centrais na organização, 

conforme  estes autores, um dos Diretores (E4) pontuou que, na identidade de uma 

organização é importante considerar os valores e os objetivos pelos quais esta 

instituição foi criada. Pois toda vez que as pessoas se afastam destes valores iniciais 

e objetivos, essa instituição pode se desvirtuar. Pontuando que estes pilares básicos 

sempre têm que estar presentes, por isso, sob o seu ponto de vista, os valores e a 

cultura são bens que se constituem na base de uma instituição, no seu ponto de vista. 

Reforçou em seu relato que, no caso da Unimed, isso é muito forte porque a 

Cooperativa foi criada justamente para defender o exercício profissional ético, 

ressaltando que este é um pilar muito forte na Unimed e o seu valor é o exercício 

profissional da medicina de uma forma ética, sendo isso o fundamental. 

Na distintividade, conforme Albert e Whetten (1985), aspecto que demonstra os 

elementos que diferenciam as instituições entre si, notou-se nos relatos de quatro 

gestores (E2, E9, E11, E13) que há uma percepção diferente da forma de condução 

do negócio de uma cooperativa, em comparação com outra da empresa mercantilista, 

principalmente devido aos princípios do cooperativismo. Assim como, a existência do 

fator político, que acentua esta identidade diferente para uma cooperativa de trabalho, 

uma vez que sua diretoria pode mudar a cada três anos, promovendo um clima de 

insegurança aos seus colaboradores neste período. 

E2 salientou que a identidade de uma organização, não só a cooperativa, mas 

qualquer tipo de organização, vai muito das pessoas que a constituem, dos dirigentes. 

Mas como na cooperativa estes dirigentes são interinos, ou seja, de três em três anos 

são substituídos, quem mais permanece são as lideranças. Sendo assim, querendo 

ou não, a cultura dos gestores, que são aqueles que fazem a o tático do negócio é 

muito influente, principalmente, por ser uma cooperativa e de três em três anos a  

direção se renovar (E2). 

Também foi salientado por um entrevistado (E13) que o fato da Unimed ser 

uma operadora de planos de saúde, possui alguns elementos que definem sua 

identidade pelo dever de seguir regulamentos, normas e procedimentos da ANS. Além 

disso, uma cooperativa de trabalho médico tem que respeitar as orientações éticas 

dos Conselhos Regional e Federal de Medicina que regulamentam a prática do ato 

médico conforme, também, os demais conselhos de especialidades, que criam 

normativas que acabam corroborando para essa identidade da operadora, que é a 

Unimed hoje. 
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No que tange à continuidade, Albert e Whetten (1985) ressaltam as 

características estáveis no tempo e, diante disso, mostraram-se interessantes 

evidenciam-se os relatos sobre a questão cultural, quando os entrevistados (E1 e E7) 

relatam que a cultura é enraizada, difícil de mudar e, por mais que se tenha o trabalho 

de recursos humanos envolvido, é um movimento complexo, mas não se pode desistir. 

Machado da Silva e Nogueira (2000), considerando um determinado contexto 

institucional, onde existem padrões de relacionamento, reportam que existem fatores 

que delineiam a identidade organizacional, tais como: a existência de valores, normas, 

expectativas de papéis e padrões reais de interação. 

Segundo os mesmos autores, a estrutura organizacional, regras, políticas, 

objetivos, missões, descrições de cargos e procedimentos operacionais padronizados 

são usados como elementos de referência no modo pelo qual as pessoas pensam e 

dão sentido aos contextos e ao seu trabalho. São artefatos culturais para representar 

a realidade organizacional e desempenham funções interpretativas, pois as pessoas 

configuram e estruturam a sua realidade como em um processo de representação, 

onde sua visão permite compreender as organizações como realidades socialmente 

construídas, existentes mais nas mentes dos seus membros do que nos seus 

elementos formais e objetivos. 

Os aspectos reportados na primeira pergunta direcionada à liderança, sobre o 

que constitui a identidade de uma organização cooperativa, são apresentados por 

meio de conceitos codificados pelas respostas a esta primeira questão do roteiro de 

entrevista, ou seja, não se tratam de elementos constitutivos dos vínculos 

organizacionais, teórica e especificamente, porém são fatores relevantes a este 

estudo de caso. 

Desta forma, ao questionar cada liderança sobre o que constitui, na sua visão, 

a identidade de uma organização cooperativa, evidenciou-se diversos aspectos, os 

quais foram alocados por códigos agrupados, a partir do conteúdo expresso, 

demonstrado na Figura 4: 
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Figura 4 - Códigos de Identidade Organizacional em uma Cooperativa de Trabalho Médico – visão da Liderança 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017
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Os aspectos apresentados em caixa alta na Figura 4, por meio de codificação 

pelo software, expressam ponderações dos entrevistados ao falarem a respeito do 

questionamento ‘o que constitui a identidade de uma organização cooperativa’. Não 

se tratam de elementos constitutivos dos vínculos organizacionais específicos do 

referencial teórico adotado neste estudo mas, foram fatores considerados relevantes 

a serem expostos para demonstrar em que se constitui a identidade organizacional de 

uma cooperativa de trabalho médico, na visão da liderança. 

É importante ressaltar que dois elementos constitutivos dos vínculos 

organizacionais foram associados à questão da identidade de uma organização: o 

sentimento de pertença e a cooperação nas atividades. Observando-se, assim, uma 

ligação de triangulação da identidade com estes dois elementos constitutivos dos 

vínculos organizacionais. 

Ao referir-se à cooperação nas atividades, os comentários de Diretores assim 

se apresentaram: 

E3 ponderou que o processo de cooperação é uma das coisas mais difíceis que 

existe, justificando que todo cooperado esquece que ele é parte da Cooperativa e 

pensa, exclusivamente, no seu ‘bolso’. Tornou claro que o ‘bolso’ e o trabalho dele 

são importantes, mas o sentido de cooperação entre todos os trabalhadores seria o 

mais importante em uma cooperativa porque quanto mais cooperam, mais ganham. É 

isso que muitos cooperados não entendem, ressaltou E3, que o processo cooperativo 

é muito mais amplo que a garantia de um trabalho, envolve viver em comunidade e 

fazer com que todos participem de um bem comum que é a cooperação. 

E5 falou que a Unimed Ponta Grossa, dentro do universo das Unimeds que ele 

conhece no Estado do Paraná, é uma das que melhor tem um processo de 

cooperação, embora esteja longe do ideal, tem-se um histórico de conflitos muito baixo 

quando comparado com o sistema Unimed. Salientou que todos os cooperados 

passam por cursos de cooperativismo para ingressar, dizendo que claro que um curso 

só não é o suficiente para a pessoa conhecer o sistema cooperativo, mas é obrigatório. 

Também observou que a participação em assembleias da Cooperativa tem um 

número razoável e é alto também comparado com a média do sistema. Então, avaliou 

como boa a participação dos cooperados na vida da Cooperativa em Ponta Grossa, 

que embora longe do ideal, está melhor do que a média do sistema, o que concluiu 

ser reflexo do baixo número de conflitos com os cooperados, também comparado com 

as outras empresas do sistema Unimed que conhece. 
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E6 também ponderou que, entre os cooperados há várias dificuldades que 

nascem da questão do pertencimento. Já entre os colaboradores não existe a noção 

do que é a Cooperativa onde eles trabalham e quem são os donos, o que gera uma 

difícil interpretação. Sob o ponto de vista do hospital, essa estrutura é muito complexa, 

difícil de gerir e nem todos entendem, salientou. 

Nos relatos, também foram percebidos comentários de gerentes a respeito da 

cooperação nas atividades: 

E8 avaliou como ruim a cooperação nas atividades. Na sua visão, isso acontece 

muito em função da própria diretoria e dos cooperados que não entendem realmente 

o que quer dizer e como funciona um sistema cooperativo. Para as pessoas a 

Cooperativa parece muito mais capitalista do que cooperativa no dia a dia, pois 

quando se fala que o objetivo da Cooperativa é remunerar bem o cooperado já se está 

saindo um pouco do conceito cooperativo. Ficaria claro se falassem que o princípio 

da Cooperativa é dar trabalho para o maior número de médicos remunerando de forma 

satisfatória, aí sim seria um princípio cooperativista, mas o princípio cooperativo nosso 

não é cooperativo, é capitalista, reforçou. 

Às vezes, trabalha-se com ausência da cooperação, falou E9, o que talvez seja 

um reflexo de momentos pessoais vividos pelos colaboradores, talvez por não terem 

as informações necessárias, por acharem que só eles trabalham e que os outros não, 

ou que o outro não atendeu a demanda porque não quis, ou por alguma razão pessoal. 

Muitas vezes, o desconhecimento do trabalho do outro ou o excesso de carga de 

trabalho acaba criando esses ranços pessoais, onde a pessoa, ao invés de cooperar, 

acaba gerando um mal-estar ou um atrito com o colega. 

Sobre o sentimento de pertença associado à identidade organizacional 

salientou-se os seguintes comentários de Diretores: 

E4 comentou que o cooperativismo é um modelo que ele acredita muito, tanto 

ideologicamente como enquanto dirigente, disse que a Unimed sempre fez parte da 

sua vida acadêmica e profissional. Acreditando que o cooperativismo é uma 

alternativa para a sociedade capitalista, reforçando que sua relação de pertencimento 

com o cooperativismo e Unimed PG é muito forte. 

E5 falou que, assim como alguns outros que se tornaram gestores da 

Cooperativa, em algum período da vida, ele tem um entendimento bem diferente da 

maioria dos cooperados, salientando que o seu vínculo é muito forte e que por saber 

do modelo da organização, se sente corresponsável pelos  destinos desta. Cooperado 
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há quase trinta anos, lembrou que no primeiro processo eleitoral que que esteve 

presente, foi segundo secretário e que já ocupou vários cargos na gestão da 

Cooperativa, inclusive o cargo de diretor-presidente, por isso eu disse poder relatar 

que conhece a Cooperativa (E5). 

Neste sentido, E12 também ponderou que o desafio do sistema cooperativista 

é manter a cultura baseada na ideologia dos princípios cooperativistas, na medida que 

o mercado de trabalho médico tem tendência à saturação. Ou seja, sair de uma 

escassez de profissionais há vinte anos atrás para, atualmente, uma saturação nos 

grandes centros, existindo uma carência apenas no interior, isso talvez porque não 

existam condições de trabalho que consigam fixar os profissionais, ponderou. Seguiu 

falando que, na prática, é uma questão de tempo a prestação de serviços médicos 

tender a uma saturação porque aquilo que está faltando hoje, em pouco tempo, vai 

faltar mão de obra especializada pois, quando se tem um cenário de mão de obra 

sobrando no mercado, o profissional está mais focado na sua subsistência do que 

manter a sua ideologia. Assim, ponderou que, a Cooperativa, além de buscar 

o  propósito de melhor remuneração de trabalho médico, tem que trabalhar muito na 

ideologia, disseminar muito a cultura porque ela vai perdendo a identidade e, na visão 

do coletivo que não conhece a ideologia, a Cooperativa vai ser comparada a uma 

empresa de mercado como qualquer outra que exista por ai. 

Percebeu-se que há uma identidade dos membros da direção com o 

cooperativismo, consolidado pelas suas histórias e trajetórias de tempo junto ao 

sistema e vivência no mesmo, fato que fortalece a identidade organizacional destes 

membros diretivos, relacionado com o orgulho de pertencer, sentindo-se um membro 

pertencente e responsável pela organização. 

 

4.2.2 Elementos Constitutivos dos Vínculos Organizacionais 

 

O vínculo é uma estrutura onde estão inclusos, um indivíduo, um objeto e uma 

relação entre eles, conforme Freitas (2000). A autora menciona que mecanismos 

psicológicos de identificação e idealização do grupo e do objeto atuam quando 

pessoas se reúnem em grupo em prol de um projeto comum. Assim, a forma como o 

indivíduo se comporta na organização e sua conduta está diretamente relacionada 

com o estabelecimento de vínculos entre ambos. 
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Kramer e Faria (2007) explicam a organização como uma reunião de pessoas 

que cumprem determinada função para o atingimento de objetivos, alinhada com uma 

missão que designa a razão de existir de uma organização, ou seja, sua identidade. 

O fato de um indivíduo estabelecer vínculos com a organização não garante que as 

metas serão alcançadas sem percalços, mas o compromete com o desempenho e os 

resultados a serem alavancados, uma vez que ele se sente identificado, pertencente 

e participante da organização. 

Apresentam-se, a seguir, as conexões entre os elementos constitutivos dos 

vínculos organizacionais que demonstraram interligação direta em termos do que foi 

analisado pelas entrevistas: 

 

4.2.2.1 Identificação com a organização 

 

Figura 5 - Identificação com a organização 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

É clara a relação entre os elementos de identificação com a organização e 

sentimento de pertença, uma vez que esta relação, já foi anteriormente referenciada 

pela liderança, ao ser questionada sobre a identidade organizacional. 
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Importante salientar que a participação nas decisões, através da abertura deste 

espaço na organização, faz com que a liderança se sinta mais identificada com a 

Cooperativa, conforme evidencia a figura apresentada. 

As respostas referentes à pergunta número dois do questionário da entrevista 

semiestruturada, evidenciaram que todos os componentes do elemento que diz 

respeito à identificação com a organização se fazem presentes na visão da liderança 

em relação à Cooperativa de trabalho médico deste estudo de caso. 

Os trechos do Apêndice C, retirados das transcrições das entrevistas 

realizadas, ilustram as respostas reportadas pelos gestores que remetem a essa 

identificação com a organização. 

No quesito admiração pela organização, percebeu-se expressões de forte 

ligação com a Cooperativa, das pessoas sentirem-se gratificadas e motivadas, a ponto 

de expressarem sentimentos que possuem frente à grande identificação com o 

trabalho. 

A respeito da viabilização de projetos pessoais, relatos que expressam a 

importância da Cooperativa frente o mercado de trabalho médico foram reportados: 

 

(...) com o passar do tempo, ouvindo e fazendo cursos sobre cooperativismo, 
participando de conselhos fiscais, agora do conselho diretor, eu acabei 
entendendo que a cooperativa é algo muito maior do que algo só para você 
ganhar dinheiro, é algo para você ganhar uma estabilidade financeira, 
trabalhando, ter uma garantia de trabalho que a cooperativa lhe dá e você 
conseguir passar isso para seus pares, o quanto é importante cooperar (E3). 
 
(...) financeiramente, também, na ocasião eu estava precisando trabalhar, 
mas com o tempo me tornei uma pessoa totalmente feliz com a área, me 
identifiquei porque gosto realmente de trabalhar com pessoas (E1). 

 

Outros relatos sobre a viabilização de projetos pessoais de demais 

entrevistados estão evidenciados no Apêndice D. 

Sobre representar a organização, houveram posicionamentos de Diretores, 

como seguem dois depoimentos a respeito: 

 

Sou suspeito porque sou diretor do hospital então o viés de identificação é 
grande, naturalmente eu sou engajado com o que eu faço (E6). 
 
Em virtude da marca e dos princípios que regem a cooperativa é desafiador 
ser gestor de uma organização desse tipo porque ela é marcada justamente 
pela participação de todos. O grande paradoxo é que a maior parte das 
pessoas que a compõem, que são sócios deste empreendimento, não 
compreendem exatamente como é uma cooperativa e este é o desafio da 
gestão, que é fazer as pessoas participarem e compreenderem o tipo de 
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instituição da qual elas participam, especialmente, porque nas cooperativas 
dos outros ramos do cooperativismo, o entendimento dos cooperados em 
relação à organização é maior do que no meio médico, onde boa parte dos 
cooperados não têm uma compreensão nítida de como é o modelo 
organizacional do qual eles estão participando. Acabam confundindo a 
cooperativa com outros modelos de organização, de outros tipos de 
operadora de planos de saúde, onde eles são credenciados ou contratados e 
acabam tendo, dentro das cooperativas médicas, o mesmo tipo de postura e 
entendimento que nestes outros modelos de organização, este é o grande 
desafio (E5). 

 

A gratificação com o trabalho apareceu de forma explícita, a exemplo destes 

relatos de gerentes: 

 

(...) uma questão muito pessoal de você sempre ser grato por aquilo que te 
dá alguma coisa, que te faz bem ou que te emprega, ou que te dá dinheiro, 
sustenta tua casa, coloca teu filho na escola, isso eu acho que é uma questão 
pessoal minha a dar valor bastante pra esse tipo de coisa (...), tendo em vista 
todos os benefícios, todos os esforços, todos os projetos, todas as ações e 
toda a ‘grana’ que eu sei que é alta que a empresa se dispõe a investir nos 
seus colaboradores. Claro que a gente sabe de empresas melhores para se 
trabalhar, que têm ações e tal, que têm mais benefícios ou têm melhores 
salários ou, enfim, têm muito mais coisas que aqui, mas eu acho que a 
Unimed é uma grande empresa que está no caminho certo (E11). 
 
Pela minha própria formação (...) quando me surgiu a oportunidade de estar 
aqui na Cooperativa, realmente por tratar de pessoas, eu sabia que eu ia lidar 
com pessoas, que era realmente aquilo que eu tinha me identificado ao longo 
do curso que eu escolhi. Isso me atraiu no primeiro momento, e depois 
estando aqui, atuando nessa área, realmente me identifiquei ainda mais com 
os problemas, as pessoas, os funcionários, os beneficiários. Tudo isso que 
eu estudei, eu consegui contribuir aqui com a minha formação, isso que me 
atraiu (E1). 

 

Assim como a motivação para o trabalho foi exposta na questão, tanto pelo 

nível gerencial, quanto pela diretoria: 

 

Cooperar quer dizer todos têm direitos iguais, deveres iguais, obedecendo a 
uma regra do seu estatuto. Para fazer parte de uma cooperativa hoje, você 
tem que ir crescendo aos poucos, através dos conhecimentos que você vai 
ganhando (E3). 
 
Na minha área, uma coisa muito específica é a liberdade de criação. Eu tenho 
apoio para as ideias inovadoras e diferenciadas e, a confiança que eles têm 
no meu trabalho e nas ideias que o meu setor acaba apresentando é o que 
me faz estar aqui. São as possibilidades de crescimento, porque eu não vejo 
o meu salário, o dinheiro, como o principal fator que me mantém aqui na 
empresa. O fator número 1 é esta possibilidade de criação e 
desenvolvimento, mas, principalmente, a possibilidade de saber que eu tenho 
uma carreira aqui dentro (E2). 
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4.2.2.2 Sentimento de pertença 

 

Considerando que o sentimento de pertença se mostrou ligado a relatos sobre 

o questionamento da identidade organizacional, também foi possível perceber como 

os elementos constitutivos relacionados à identificação com a organização e 

sentimento de pertença são próximos, em termos do que é expressado pela liderança, 

ou seja, talvez seja relevante considerá-los como elementos associados e não 

especificamente diferenciados. 

 

Figura 6 - Sentimento de Pertença 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Importante verificar que observou-se a associação de autonomia para definir 

prazos ser fator relevante para o sentimento de pertença da liderança na organização. 

No Apêndice E, verificam-se diversas manifestações que evidenciaram a 

relação de orgulho em pertencer a uma instituição cooperativa. 

Assim como em relatos positivos que foram recolhidos a respeito das pessoas 

sentirem-se membros da Cooperativa, reportados no Apêndice F. 

Algumas colocações a se considerar, foram expostas em relação ao RH dar 

atenção para aspectos, tais como o conflito de gerações que pode influenciar em 

maior ou menor sentimento de pertencimento, influenciando em questões de 
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reconhecimento e trajetória de carreira. Assim como, observou-se a acomodação das 

pessoas neste modelo de negócio: 

 

Em termos gerais, eu percebo um certo distanciamento dos colaboradores 
em relação à empresa. Eu acho que não existe um vínculo tão grande com a 
Cooperativa, talvez isso seja um conflito de gerações, se eu colocasse o meu 
ponto de vista, eu falaria que a gente precisa trabalhar, precisa ‘vestir a 
camisa’, se dedicar, a gente precisa amar a Unimed. Só que vão ter muitas 
pessoas que não, que elas pensam de outra forma, encaram a Cooperativa 
como algo transitório, que só não será transitório se ela for reconhecida em 
tempo recorde e isso acaba gerando um certo distanciamento das pessoas 
em relação à empresa (E9). 
 
(...) eu penso que o RH tem um papel fundamental nisto, porque fazer 
convergir pensamentos e interesses muito díspares em um objetivo único, eu 
acho difícil. Outra observação é que a Unimed é como um cabide de emprego, 
onde as pessoas entram, não porque gostariam de trabalhar na Unimed, e 
sim, por terem um salário e os benefícios. Assim as pessoas vão ficando, (...) 
porque acaba sendo um ambiente fácil de trabalhar para quem não quer se 
esforçar tanto (E8). 

 

Também apareceram evidências sobre responsabilizar-se pela organização,  

seu funcionamento e resultados. Atentar para os depoimentos relatados por gerentes, 

claramente, a respeito: 

 

(...) eu quero que a empresa cresça porque eu acho que isso é importante 
para mim como profissional, como pessoa, sensação do dever cumprido com 
minhas responsabilidades, então o setor cooperativo é um setor que me 
desafia (E8). 
 
(...) preciso entregar resultados como qualquer outro profissional dentro da 
empresa. Esses resultados passam por uma organização, planejamento 
estratégico, orçamentário, e alcance dos objetivos instituídos neste 
planejamento estratégico, orçamento nas estratégias que a empresa definir 
(E13). 

 

Outro aspecto importante observado é em relação ao tempo de organização da 

maioria dos gestores desta Cooperativa, os quais relataram sua longa trajetória de 

pertencimento, considerando que a Unimed Ponta Grossa possui 38 anos, vide 

Apêndice G. 

Em relação ao questionamento sobre fatores importantes que os entrevistados 

consideravam para manter seu vínculo de pertencimento à organização, nada a 

respeito de reações a críticas foi exposto neste momento das entrevistas, porém 

quando questionados a respeito de cooperação na Cooperativa, alguns relataram 

ponderações neste sentido. 
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4.2.2.3 Cooperação nas atividades 

 

As cooperativas são organizações que conciliam benefícios sociais e eficiência 

econômica por meio do trabalho associado e ajuda mútua, segundo Bialoskorki 

(2012). 

Sendo um dos princípios cooperativistas, a intercooperação também é uma das 

formas pelas quais se pratica o valor da solidariedade. Sabe-se que na Unimed Ponta 

Grossa, a intercooperação é uma competência essencial, tendo como princípio, 

estabelecer e manter relacionamentos e parcerias de forma integrada e cooperativa, 

com foco na manutenção de um clima organizacional favorável. Foi importante 

observar o questionamento sobre como a liderança avalia o processo de cooperação 

nesta instituição. 

Além disso, como exposto, a cooperação nas atividades foi codificada nas 

respostas dos entrevistados, relacionando-se diretamente com o conceito de 

identidade organizacional, conforme a Figura 7 a seguir: 

 

Figura 7 - Cooperação nas atividades 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

A cooperação entre colegas, pelos relatos diversos expostos a seguir, não pôde 

ser considerada um componente favorável para constituir vínculos organizacionais. 
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Porém, este componente é elemento fundamental em uma instituição cooperativa, por 

isso deve-se atentar para desenvolver ações que promovam e oportunizem a melhoria 

desta interação entre colegas de trabalho, vide diversos relatos expostos no Apêndice 

H. 

A cooperação quanto ao tempo não foi evidenciada na questão em si, mas 

alguns comentários relativos foram pautados durante as entrevistas, tais como: 

 

(...) antes era muito centralizado, uma administração extremamente 
centralizadora, hoje está melhor, não poderia dizer ainda que é uma 
administração moderna, com empoderamento dos setores, pois ela ainda 
remete ao aspecto hierárquico, muitas autorizações, mas tem 
melhorado (E4). 

 

O processo decisório na Cooperativa é um pouco lento, justamente porque a 

decisão tomada tem que refletir a média dos pensamentos dos cooperados. Para que 

o processo decisório possa refletir e acontecer, tem que se levar em conta os conflitos 

de interesse entre os cooperados, inclusive com especialidades médicas (...). As 

questões têm que ser debatidas e tem que existir um convencimento de que aquela 

decisão é a melhor, por um lado se torna um pouco mais lento, por outro, torna menos 

sujeito a erros por personalismo (E5). 

 

(...) é muito fácil as coisas se burocratizarem no meio cooperativo por você 
não ter um real domínio, se a cada três anos muda a diretoria e os diretores 
não, necessariamente, são os gestores, muda a cultura e a pergunta é: Eu 
posso fazer isso? (E6). 

 

Sobre a cooperação quanto aos resultados, no que refere à qualidade do 

trabalho entregue, verificou-se a importância de maior integração de todos para a 

consolidação do planejamento estratégico, o qual desdobra o caminho para 

atingimento dos resultados na Cooperativa. Da mesma forma, constata-se a 

importância do papel da liderança com suas competências para atingir os objetivos 

propostos junto com as equipes, conforme evidências reportadas no Apêndice I. 

Verificou-se que os conflitos atrapalham a realização de uma tarefa e, no que 

tange à divisão por departamentos/setores, isso não favorece o grau de cooperação 

necessário na estrutura de uma cooperativa. 

E13 enfatizou que é a vivência no cooperativismo que vai dar ‘jogo de cintura’ 

ao profissional para atuar nesse mercado porque existe muita concorrência envolvida, 

existem os cooperados, os colaboradores, os prestadores de serviços e os 



67 

fornecedores, cada um com seus interesses em particular. Assim, reforçou que a 

gestão de uma cooperativa se torna mais complexa comparada com outros modelos 

de negócio porque, de certa forma, os cooperados são os sócios e têm seus anseios 

que passam por: geração de trabalho e renda adequada à medicina que prestam. 

Além disso, seguiu falando que os médicos são muito unidos e, ao 

mesmo tempo, são desunidos no âmbito da Cooperativa que formam, isso se observa 

com mais intensidade quanto maior for o tamanho da cooperativa. Ponderou que essa 

dificuldade de congregar os médicos em um objetivo comum ocorre porque há 

percepções, grupos e várias especialidades diferentes. Os colaboradores acabam 

visualizando os cooperados com esse perfil de interesses e, muitas vezes, por um 

lado, acabam não mobilizando a cooperação porque não há um objetivo comum, tão 

específico com relação aos cooperados e essa segmentação dos interesses afeta os 

colaboradores, salienta E13. 

 

Eu acho que tem muito ainda para evoluir, principalmente pela questão do 
HGU, que acabou se formando há oito anos atrás, isto fez com que a empresa 
se ampliasse e nem mesmo a distância física entre as duas instituições 
impediu o crescimento da empresa. Então, vejo que tem muito ainda para 
evoluir e as pessoas tinham que ser mais unidas, mais fortalecidas e darem 
mais valor para a empresa e ter um entrosamento maior na parte prática que 
seria a cooperação entre os setores (E11). 
 
(...) hoje, eu vejo que principalmente as pessoas novas na empresa, não têm 
o comprometimento, o espírito que os mais antigos têm. A gente procura 
repassar isso para as pessoas novas que estão aqui, mas eu sei que já é 
mais difícil. Desde que a Unimed assumiu o hospital, parece que lá eu sinto 
que isso é muito mais premente. Lá, parece que é cada um por si mesmo 
(E10). 

 

Eu percebo mais cooperação em relação aos funcionários com a 
Cooperativa, do que em relação a funcionários entre si e médicos cooperados 
com a Cooperativa. (...) Ela é setorizada, nós temos diferentes culturas dentro 
da própria empresa, nós podemos separar em: HGU, departamentos que têm 
um outro jeito de trabalhar, setor de atendimento que é quase que 100% 
feminino, isso já gera um outro tipo de relacionamento, eu percebo essa 
setorização (E9). 

 

A distância relacional entre a Operadora e o HGU não corrobora para a 

cooperação, podendo-se inferir que conflitos interpessoais surgem desta falta de 

integração entre os negócios, isolando as pessoas em seus setores, tornando muito 

individualizado o dia a dia na estrutura da instituição. 
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4.2.2.4 Participação nas decisões 

 

Sobre a participação nas decisões, Kramer e Faria (2007) salientam que a 

participação dos trabalhadores na gestão surge para garantir a produtividade e o 

desempenho das empresas, indicando o grau de controle que o conjunto dos 

empregados possui frente aos elementos econômicos, técnicos e político-ideológicos 

de gestão. Essa participação é importante, pois proporciona a possibilidade de 

contribuir para a definição de assuntos  referentes à organização e ao próprio trabalho, 

mas também podem ser influenciados negativamente pela monotonia, execução de 

tarefas repetitivas, rotatividade da mão de obra, altos índices de absenteísmo, entre 

outros aspectos, ponderam os autores. 

Seguem comentários relacionados, reportados pelos entrevistados: 

 

A Unimed desenvolve bastante as pessoas, profissionalmente, (...) tanto que 
eu vejo profissionais que entram na Unimed, se capacitam e, em pouco 
tempo, estão saindo. Isso também é ruim, porque a gente acaba não 
conseguindo fidelizar estes colaboradores aqui conosco, pelo menos 
estamos vendo que pessoas estão crescendo, querendo ou não, estamos 
sendo  um trampolim para essas pessoas. Muita gente da minha área 
cresceu, não sabiam nada, absolutamente nada mesmo, se formaram aqui, 
foram incentivados para fazer uma faculdade, para buscar uma pós-
graduação. Aí quando essa pessoa completa este ciclo, às vezes ela acaba 
alçando coisas maiores e acabam saindo, porém contribuíram, nesse 
período, para que fizessem a diferença dentro da área. Existe um plano de 
carreira, sempre o RH está fazendo as atualizações de metodologia, sempre 
tem o que pensar em melhorar dentro dessas atualizações (E2). 

 

Quando você tem um turnover muito grande de colaboradores em alguns 
setores, por exemplo, na área hospitalar onde o turnover é muito natural, você 
não consegue transferir aos nossos colaboradores essa identidade, essa 
cultura cooperativa que é diferente. Nos setores administrativos, gerenciais, 
onde o turnover é menor, em que os colaboradores têm mais tempo de casa, 
esses ‘vestem mais a camisa’ por conhecer o tipo de empresa em que estão 
trabalhando. Normalmente, as pessoas se engajam à medida que conhecem 
a riqueza do modelo cooperativista, então, o desafio é disseminar essa 
cultura em um prazo de tempo menor para diminuir o turnover (E12). 

 

Verificou-se que há uma conexão de relação entre a participação nas decisões 

e o elemento de autonomia na construção dos vínculos organizacionais, como 

demonstrado na Figura 8: 
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Figura 8 - Participação na decisões 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Observou-se quanto à ligação entre autonomia e participação na decisões, 

frente aos canais de participação (salientado por E2), que no nível gerencial, há 

espaço para expor ideias e opiniões junto à diretoria, bem como abertura nas reuniões 

para expor o que a liderança pensa. E9 ponderou que existem diretores que são mais 

questionadores, já outros confiam e acatam o que o gestor está fazendo. Assim como 

E11 reforçou que a forma como se tratam as rotinas é algo bem peculiar de cada 

gerente com o seu diretor. 

Na visão de diretoria, E5 salienta que os canais informais estão abertos todos 

os dias para a comunicação e há, também, os canais formais, mas estes acabam 

tendo uma adesão menor porque nem todo mundo gosta de expressar sua opinião 

em canal formal. Os canais formais e as reuniões do conselho de administração são 

abertas e anunciadas previamente a todos os cooperados, no entanto, a participação 

é baixa, até mesmo aqueles cooperados que costumam se expressar muito 

informalmente, às vezes eles não vêm. A participação formal dos cooperados em 

reunião é pequena. E5 também salienta que existe, na Cooperativa, o “Cooperado no 

comando”, um informativo que é uma ferramenta de busca de opinião do cooperado 

e a participação também é abaixo do esperado. 

E12 reportou que existem ferramentas de comunicação que objetivam informá-

lo, aproximá-lo e pedir sua opinião, como por exemplo o mailing, as redes sociais, o 

WhatsApp e as mensagens de texto. Além do comunicado impresso, chamado de 

boletim informativo da diretoria (BID), existe o “Cooperado no comando” que é o jornal 
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eletrônico. Existem os resumos das notícias relacionadas à saúde que saem todas as 

sextas-feiras, a pauta e as atas das reuniões, além do compartilhamento por meio 

eletrônico dos indicadores de desempenho da Cooperativa, saber como está a 

situação financeira, fluxo de caixa, resultado do mês, bimestre ou do trimestre, os 

valores que serão pagos para procedimentos e consultas, honorários de diagnósticos, 

tudo em prol de buscar a aproximação do cooperado através da informação. 

A conexão destes elementos evidenciaram que a interligação entre autonomia 

e participação nas decisões também se ligam em rede ao sentimento de pertença que, 

conjuntamente, corrobora para formar um enlace na identificação com a organização. 

Estes dois últimos aspectos analisados nesta pesquisa, mostraram-se em uma 

simbiose pela proximidade que apareceram, relacionados através dos relatos dos 

entrevistados. 

 

4.2.2.5 Criação de inimigos 

 

Os autores Kramer e Faria (2007) tratam outro elemento constitutivo dos 

vínculos organizacionais denominado criação de inimigos, como um processo 

frequente nas organizações diante de fatores externos do mercado, o concorrente, a 

economia, entre outros e, dentro da própria organização, onde o inimigo também pode 

ser procurado através de um membro ou um setor com o propósito de encontrar 

culpados, identificando um bode expiatório no interior da empresa para ser 

responsabilizado pelos fracassos ou erros ocorridos. 

A citação da entrevistada E8 reportou: (...) muitas vezes eu já até citei que 

existe o herói de plantão, pois um dia ‘fulana’ está mais em voga, um dia é outro que 

está em evidência e, assim, sucessivamente, cada dia tem um herói de plantão. 

Sobre o ambiente externo, especificamente, E2, E5, E6, E11 relataram sobre a 

grande concorrência no ramo em nível nacional, nos grandes centros. Porém, 

localmente, na região em que a Unimed Ponta Grossa atua, encontra-se bem 

posicionada, mas com olhar atento aos novos planos hospitalares que vêm ganhando 

o mercado e crescendo na tomada de carteiras de clientes. 

Recortes interessante de relatos reportados por diretores em relação ao 

mercado, a economia e política, seguem expostos: 
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(...) está sendo muito difícil, nos anos que se passaram a perda na área de 
seguros de saúde aumentou muito. Mesmo nas cooperativas a perda 
aconteceu de uma maneira muito intensa, eu acho que mais de dois milhões 
de vidas saíram das cooperativas. Na área de saúde suplementar muito mais 
do que isso; todos nós iremos passar por isso, eu acredito que os próximos 
anos serão decisivos, enquanto não resolvermos a crise política, não 
resolveremos a crise econômica e as cooperativas e as seguradoras de 
saúde de maneira geral terão grandes dificuldades (...) (E3). 
 
(...) o custo de uma cooperativa é maior, a representação custa, tem que ter 
conselho, conselho fiscal, conselho ético, uma estrutura muito mais pesada. 
Uma empresa comercial tem o chefe, e ele decide, a estrutura é muito mais 
enxuta. Então é natural que a gente tenha dificuldade, a gente tem que 
superar isso competindo não por preço, não por custo, mas competir por 
qualidade, em uma crise econômica nós vamos ter mais dificuldades ainda, 
o custo fica mais evidente, as pessoas buscam custos menores (E4). 

 

Eu vejo com bastante preocupação o futuro, nós estamos trabalhando em 
uma área de prestação de serviço que é regulamentada pelo poder público. 
O que faz o poder público? Ele cria uma agência que define a amplitude da 
nossa cobertura assistencial em termos de procedimentos. Então, 
periodicamente, ela aumenta o número de procedimentos que as operadoras 
de saúde devem ofertar aos beneficiários e os impactos desses custos não 
são devidamente compensados porque essa mesma agência define os 
indicadores de reajuste de custos. Então essa intervenção “cria uma situação 
de mercado socializado" não sei se é o termo adequado, mas é a minha 
opinião (E12). 

 

A entrevistada E10 também comenta que o diferencial da Unimed Ponta 

Grossa, que os outros planos de saúde locais não têm, é a abrangência nacional, 

porque no mais, a cobertura é igual para qualquer plano de saúde, por consequência 

da ANS que está sempre ditando normas. 

Na sua visão, E9 reportou que o ambiente mudou e o cenário onde se navegou 

por um oceano azul por um bom tempo, hoje, percebe-se a concorrência se mexendo, 

com novos atores no mercado, com uma nova perspectiva de ação de trabalho. O 

mesmo entrevistado reforçou que, talvez, a Cooperativa esteja um pouco atrás na 

questão da tecnologia, em relação ao contato com o cliente e em tornar a vida do 

beneficiário mais fácil, pontuando ser inadmissível que ainda se tenha um volume tão 

grande de atendimento presencial ou mesmo na relação com os prestadores, um trato 

ainda muito de contato físico. Não que isso não seja importante, mas é adequado para 

certos tipos de encaminhamentos e para outros não. Assim, pontuou: 

 

(...) enquanto instituição, nos acomodamos e achamos que estava tudo certo 
e que ficaríamos livres pra sempre, então talvez seja o momento de darmos 
uma guinada, investir bastante nisto. Eu percebo que há essa preocupação, 
não sei se na velocidade que deveria ser, mas estamos com este foco no 
nosso planejamento, de investir em tecnologia, investir na comunicação com 
o cliente (E9). 
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Conforme exposto por E13, quanto maior a Cooperativa se torna, mais exigente 

ela fica com relação ao mercado e, ao mesmo tempo, ela se torna mais sensível às 

variações econômicas. A Unimed Ponta Grossa, neste último ano de 2016, ficou fora 

da curva, em relação às cooperativas do sistema Unimed, porque cresceu, enquanto 

a maioria das cooperativas perdeu beneficiários e reduziu a sua carteira de clientes, 

comentou E13. Outras cooperativas sofreram para repassar uma remuneração 

adequada aos cooperados, sendo que algumas delas tiveram dificuldades 

econômicas e financeiras para permanecer no mercado. 

Abaixo, a Figura 9 demonstra uma associação interessante evidenciada, na 

qual alguns relatos apresentaram uma associação da visão do ambiente externo 

impactando também, via componente de remuneração, no reconhecimento e 

valorização dos indivíduos. 

 

Figura 9 - Criação de Inimigos – ambiente externo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

A exemplo, uma percepção que correlaciona o impacto do ambiente externo 

nos elementos de reconhecimento, valorização, crescimento e desenvolvimento dos 

indivíduos na organização foi a de E1, ao dizer que as ameaças estão por aí todo dia. 

Busca-se, porém, trabalhar de uma forma bem consciente, reportando que a diretoria 

vem incentivando todos a não desistir, a buscar, a vender e a crescer. Escuta-se muito 

dos diretores que a Cooperativa está se mantendo em equilíbrio, com bons resultados 

e, por mais que o mercado esteja complicado e que a cada dia ouve-se falar que uma 

empresa fechou suas portas ou demitiu funcionários, a Unimed Ponta Grossa ainda 

está conseguindo manter o equilíbrio, conseguindo chegar a um resultado positivo, o 

ano de 2016 já foi bom e também foi um ano difícil, seguiu falando E1. Em 2017, 

mesmo que já se tenha ouvido falar as mesmas coisas do cenário econômico, E1 

disse acreditar que a Cooperativa também consiga ter resultados positivos. 
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Um do Diretores (E4) ponderou que a cultura interna é muito influenciada pela 

alta cúpula dirigente. Caso a diretoria seja mais participativa e democrática, permita 

que os gestores, os colaboradores participem da Cooperativa e que os cooperados 

deem suas opiniões, então o clima tende a tornar-se mais tranquilo, mais ameno e 

mais criativo. Várias pessoas podem ter ideias boas e soluções para os problemas de 

uma maneira simples, porém, salientou-se que esta não foi a cultura da Unimed Ponta 

Grossa no maior tempo de sua história, quando a cultura era autocrática. Sendo 

assim, este Diretor relata o quanto custa mudar este cenário, sendo que a mudança 

de cultura não ocorre do dia para a noite, pois é preciso trilhar um logo caminho, 

trabalhando o clima organizacional para poder recuperar e transformar a Cooperativa 

em prol de uma administração mais moderna, o que relatou E4, ainda não ser a 

realidade atual. 

Verificou-se, no que tange a relatos sobre a cultura interna, que através do 

ambiente de trabalho pode-se vincular a idealização da organização. Da mesma 

forma, a identificação com a organização, sempre em conjunto com o sentimento de 

pertença, foram correlacionados ao ambiente interno, conforme evidencia a Figura 10 

abaixo: 

 

Figura 10 - Criação de inimigos – ambiente interno 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Neste contexto, relatos como de que a cultura da Cooperativa é enraizada e 

difícil de mudar, já foram reportados anteriormente. Outras contribuições dizem 
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respeito a opinião de alguns entrevistados, como E1, que pondera que as pessoas 

são comodistas e não querem se adequar às mudanças, evidenciando pouca abertura 

a adaptações frente a novos cenários. E7 precisou a necessidade de mostrar e 

explicar o que é certo e errado para as pessoas não continuarem enraizadas nas 

antigas rotinas adquiridas e que, hoje, precisam mudar em prol da melhoria. E9 disse 

perceber um certo distanciamento dos colaboradores em relação à Cooperativa, diz 

não constatar a existência de um vínculo forte com a mesma, o que talvez se explique 

pelo conflito de gerações, gerando uma falta de comprometimento, de ‘vestir a 

camisa’. E11 afirmou que falta às pessoas darem mais valor à Cooperativa em vista 

de todos os benefícios, esforços, projetos, ações e todo investimento que a empresa 

se dispõe a aplicar nos colaboradores. 

E8 pontuou que a Cooperativa tem histórico de diretores autoritários. E3 

salientou que na cultura da Cooperativa está muito presente nos colaboradores o 

medo por errar, impedindo as pessoas de serem mais corajosas, audaciosas e 

inovadoras. E4 falou que isso se deve pelo fato da cultura da empresa sempre ter sido 

muito autocrática, no entanto, agora, as mudanças influenciadas pelas diretrizes da 

cúpula atual da gestão médica, estão acontecendo em prol de maior autonomia e 

participação na decisões. 

E5 constata que a cultura interna da Cooperativa deu um salto nos últimos 

anos, especialmente nos cargos de liderança, onde hoje, existe uma grande 

compreensão e identificação dos líderes com a Unimed. Isso é uma conquista 

importante, salientou E5, porque os cargos de direção são transitórios, sendo 

extremamente importante para o grupo gerencial ter a compreensão do que é a 

Cooperativa e como esta funciona, uma vez que os gerentes são mais permanentes 

nesta cultura do que os cargos diretivos. 

Quanto à aplicabilidade do conceito teórico sobre inimigos internos, pode-se 

citar o que foi enfatizado por E2 ao relatar que existem duas culturas dentro da 

Cooperativa: a da Operadora e a do Hospital. As histórias são diferentes, negócios 

que cresceram de formas diferentes e hoje são tratados de forma diferente, no sentido 

de que na Operadora há mais foco da diretoria que está todo dia, enquanto  que no 

HGU acaba não sendo assim, a diretoria não está por lá, vai apenas uma vez por 

semana em reunião; este é o motivo pelo qual até os colaboradores se sentem mais 

distanciados, contudo não existe um envolvimento do pessoal. E2 segue falando que 

na Operadora os colaboradores se sentem mais pertencidos e envolvidos com o 
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trabalho e, no HGU, parece que as pessoas não ‘vestem a camisa’ tanto assim; 

sentem-se menos comprometidos do que os colaboradores que trabalham na 

Operadora. Assim como foi salientado por E6: o ‘olho do dono’ muitas vezes fica 

distante no HGU. 

O que corrobora para este cenário também é o que E12 comentou sobre o 

grande turnover, especialmente na área hospitalar, o qual não permite que os 

colaboradores absorvam a identidade da cultura cooperativista. Já nos setores 

administrativos e gerenciais onde o turnover é menor, os colaboradores têm mais 

tempo de casa e ‘vestem mais a camisa’ por conhecerem o ramo no qual estão 

trabalhando e assim, se engajam mais, à medida que conhecem a riqueza do modelo 

cooperativista, salientou E12. 

E10 enfatizou que a cultura interna fica comprometida porquê de tempos em 

tempos, a missão e a visão da Cooperativa é mudada e, na sua opinião, isso prejudica 

o planejamento estratégico, gerando uma confusão e impedindo a adesão das 

pessoas, justamente pelo fato de estar sempre em constante mudança. Afirmou que 

a visão tem que mudar, mas a missão não, esta teria que ser definida e adotada. Para 

E13, a Cooperativa necessita da definição de metas para tomar ações e, muitas vezes, 

estas não são aceitas pelos cooperados e pelos colaboradores, acarretando prejuízos 

à Cooperativa. 

Isso tudo está vinculado à idealização do ambiente de trabalho, à gratificação 

com o trabalho que é parte componente da identificação com a organização, bem 

como ao orgulho de pertencer e sentir-se membro aflorado no sentimento de pertença. 
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4.2.2.6 Idealização da Organização 

 

Figura 11 - Idealização da organização 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Sobre o componente de relação com superiores, observou-se escutas isoladas. 

E5 falou que a relação com os gestores é muito profícua, justamente pela importância 

dos gestores pelo seu tempo de permanência na cultura cooperativista. Já E6 reportou 

que verificou um progresso, pois já tiveram momentos de relacionamentos 

complicados, em especial dentro da cadeia de comando, dos subordinados testando 

os seus superiores e causando alguns comportamentos negativos, especialmente no 

hospital. 

Na visão de gestores, como salientou E11, a respeito da relação de 

colaboradores com as suas lideranças, de modo geral, não visualiza uma forma muito 

positiva no sentido das pessoas admirarem o trabalho de seus líderes; as pessoas 

não conseguem reconhecer as melhorias que os gestores realizam frente a projetos 

que implementam ou por conquistas realizadas, ao chegar no final do ano, quando 

todos cumprem suas metas do planejamento estratégico. Esta entrevistada relatou 

que acredita faltar um pouco mais de empatia dos gestores para com as equipes, isto 

em algumas áreas em específico, muito mais do que em outras, mas pontuou que 

talvez isso seja um dos fatores que contribua para que o clima não esteja tão positivo 

na Cooperativa. Reforçou que a nomenclatura “chefe” poderia  ser substituída por 

“gestor de área”, o que melhoraria muito essa relação dos gestores com os 

colaboradores. 

Neste viés, E7 reconheceu na questão sobre as relações com superiores que 

a nova diretoria apresentou uma gestão mais participativa e mais transparente, pois 
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atualmente, o gestor e seus colaboradores estão muito mais próximos da diretoria e 

isso contribuiu bastante até para o clima interno. 

A respeito do conceito de organização, E12 enfatizou que há uma relação 

interna de hierarquia, um organograma bem definido e bem divulgado  no qual não vê 

muitos conflitos em termos de hierarquia, uma vez que o modelo implementado foi 

descentralizado, com autonomia das gerências, pois hoje a Cooperativa tem que ser 

ágil nas suas decisões e nas mudanças de comportamento para acompanhar as 

mudanças de mercado. Cada diretoria, diante do regimento interno e do estatuto trata 

das atribuições de cada diretor. 

Sobre a imagem da organização não houve nenhum comentário específico a 

respeito. 

Em relação aos colegas de trabalho, diversos foram os relatos, a começar 

reportando o dito de E3 que disse acreditar que a relação entre os colegas de trabalho 

é boa até certo ponto, pois o grupo gerencial e de coordenadores são extremamente 

competentes, mas também, são extremamente vaidosos. Então, disse existir certo 

enfrentamento entre essas pessoas por quererem se sobressair diante dos colegas. 

E8 pontuou que, para um negócio que você pressupõe cooperativo, acredita 

que as relações entre colegas de trabalho devam ser relações de construção, de 

colaboração, no entanto, observa-se que a competição é grande e a colaboração é 

pequena. 

Já E9 reportou que procura sempre identificar os pontos positivos de cada 

colega ou de cada superior e aprender com isso. Relatou ser uma pessoa que não 

gosta de conflitos, por isso procura não levar adiante qualquer atrito ou diferença. 

Disse que, em termos gerais, não percebe um ambiente hostil na Cooperativa, 

constata que as pessoas não têm um relacionamento tão próximo, mas não é um 

ambiente de conflito. 

E13 também comentou que, de forma geral, avalia que as relações são boas, 

e entende que quando existem conflitos, eles são benéficos para a instituição o que 

leva a analisar vários pontos de vista, diferentes visões, o que proporciona a busca de 

soluções viáveis. 

E7 disse que a maior parte dos colegas são bem cordiais, algumas pessoas 

ainda não estão muito interessadas em cooperar, não se mostram muito abertas a 

novas ideias, mas, ponderou que as pessoas já estão entendendo que sem 

cooperação  o negócio não vai para frente, disse que isso já está mudando. 
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De modo geral, E1 também salientou que o ambiente dentro da Unimed Ponta 

Grossa é um ambiente bom, tranquilo, onde, por mais que exista alguma situação de 

conflito, ainda se consegue administrar e a situação se resolve, seja entre os gestores, 

diretoria ou entre os demais colaboradores. 

O ambiente de trabalho foi considerado como positivo frente à atual direção: 

 

O ambiente de trabalho eu acho ótimo, tanto que eu estou aqui há 25 anos, 
se não fosse assim, eu não estaria aqui há tanto tempo. Com relação aos 
superiores, nunca teve uma gestão tão aberta para nos escutar. Em relação 
aos colegas não tem grandes problemas, às vezes existem alguns atritos, 
mas a gente tem que superar (E10). 

 

Neste sentido, E7 relatou que o ambiente de trabalho melhorou bastante com 

relação ao coleguismo, pois muito funcionários saíram e, atualmente, vê-se que os 

grupos estão mais unidos, segundo seu ponto de vista. A cultura interna da 

Cooperativa teve um salto nos últimos anos, segundo E5, e está se disseminando, 

especialmente nos cargos de liderança, reforçou o entrevistado. 

E6 ponderou que, na área de enfermagem e assistência, muitas vezes tem-se 

um clima pesado de trabalho, o que na sua opinião, com perseverança e resiliência, 

os gestores têm conseguido melhorar o ambiente, percepção nítida observada no 

humor do colaborador, desde o nível mais baixo até os níveis mais altos, conforme 

seu relato. 

E4 também disse que a Cooperativa tem um ambiente bom, porém tímido em 

termos de liberdade. Acredita que é um ambiente ainda muito hierárquico, onde as 

coisas são muito institucionalizadas; o que tem seu lado bom, mas tem-se o custo em 

termos de falta de criatividade, participação, ou seja, o clima é bom e respeitoso, mas, 

ainda, com um certo medo envolvido. 
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4.2.2.7 Reconhecimento e Valorização do Indivíduo 

 

Figura 12 - Reconhecimento e valorização do indivíduo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Em termos de reconhecimento e valorização do próprio trabalho, E1 falou que, 

ao longo dos anos, sempre foi valorizada no seu trabalho, sempre recebendo por 

aquilo que realmente entregava, sendo grata pelos benefícios que a empresa lhe 

proporcionou e à própria diretoria que sempre lhe deu oportunidades, pois relatou que 

entrou na Cooperativa em uma função específica e, hoje, está em uma posição 

gerencial, o que interpreta como valorização do seu desempenho, por parte da 

Cooperativa. 

Neste componente, E6 ressaltou a importância de recompensas em relação às 

pessoas atingirem seus objetivos, seja em termos de flexibilização da jornada de 

trabalho, estacionamento ou algum tipo de prêmio. Segundo o diretor, o 

reconhecimento em termos monetários é importante, acreditando que a melhor forma 

de acordar objetivos é, ao final do ano, ter um bônus. E4 também pontuou sobre a 

Cooperativa estar caminhando para remunerar baseada em desempenho. Mudanças 

no plano de carreira trouxeram melhorias, a ascensão do recrutamento interno, o que 

passou a ser feito com mais assiduidade, proporcionando aos seus colaboradores 

crescimento, o que é muito bom e, naturalmente, isso é uma forma de valorizar quem 

está tendo melhor desempenho, então isso melhorou bastante, reforçou E4. 

Em relação ao profissionalismo, E7 se pronunciou dizendo que não existe coisa 

melhor que você entrar em uma empresa, se esforçar e ser reconhecido. Afirmou que 

isso também reflete no lado pessoal, porque até as pessoas da família veem que 

existe uma mudança, eles observam seu crescimento e veem como vale a pena se 

esforçar e ser correto. Ao se tornar um líder, a cobrança aumenta, mas como pessoa 
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isto é bom, pois valeu a pena se esforçar e a Unimed Ponta Grossa sempre incentivou, 

dizendo: “arrisque, faça, queremos dar oportunidades”. 

E1 disse que está em uma organização que valoriza o colaborador e oferta o 

melhor para o colaborador, acredita que a Unimed Ponta Grossa é excelente neste 

sentido. 

Novamente, uma citação feita por E11 reportou sobre a diretoria dar 

a  possibilidade de falar, entendendo que este é um tipo de reconhecimento, pois 

considera que a partir do momento que eles querem escutar é porque eles o 

reconhecem como profissional. Além disso, E11 comentou que reconhece que a 

preocupação da Cooperativa é sempre estar tentando melhorar as coisas, com ações 

bem específicas, como o fato do HGU também passar a receber um valor de vale-

alimentação, as melhorias feitas no refeitório, a intenção de ter um ambiente de 

descanso na hora do almoço, fazer festa de confraternização no final do ano, realizar 

uma atividade de Páscoa envolvendo o colaborador e o seu filho, distribuir presentes 

em datas comemorativas, um ‘mimo’ na data de aniversário, uma ação no Dia da 

Mulher. Enfim, são várias iniciativas e ações que são implementadas em benefício dos 

colaboradores. 

E13 também apontou outros benefícios existentes, não financeiros, até mais 

relevantes na sua opinião, como: a integração, ter uma associação dos colaboradores 

que pode promover a interação, a gestão procurando estar próxima e dando 

oportunidade aos colaboradores de serem ouvidos, o que denota o respeito pelos 

indivíduos. 

No que tange a políticas de reconhecimento e valorização, foi reportado por E2 

que, neste ano, a Cooperativa fez muitas coisas positivas para os colaboradores, 

projetou a previdência privada, vale-alimentação para  o pessoal do hospital, vem 

pensando no bem-estar do colaborador, naquilo que faz ele se sentir beneficiado de 

alguma forma, não apenas pelo cargo e salário. Ao final do ano, dando mais meio-dia 

de folga para os colaboradores, salientando que isso, são pequenas atitudes que não 

impactam no custo e a Cooperativa vai demonstrando que valoriza o seu colaborador. 

E10 salientou, ainda, que existem benefícios diferenciados, como o prêmio por 

tempo de serviço, o próprio plano de saúde, o kit escolar para quem tem filhos, as 

festas de final de ano e evento da Páscoa. E13 complementou, falando das 

integrações que a empresa promove ao final do ano, benefícios para os funcionários 

com relação à pós-graduação e apoio na dispensa para cursos, treinamentos e 
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capacitações, plano odontológico, além da série de possibilidades e benefícios que a 

Cooperativa proporciona aos seus funcionários e cooperados. E9 pontuou que, em 

termos de reconhecimento, valorização e benefícios, acha a Cooperativa fantástica. 

E6 ressaltou que a gestão por competências acaba deixando a gestão de 

pessoas mais transparente na cultura. 

E7 relatou que existiam alguns problemas históricos de reconhecimento, pois 

algumas pessoas eram promovidas independente do merecimento e, atualmente, vê-

se as pessoas serem promovidas por merecimento. 

Neste sentido, E3 relatou a necessidade de se implantar um plano de carreira, 

onde todos os colaboradores possam crescer e se sentir prestigiados. Um colaborador 

que vem mostrando serviço, vem estudando, vem crescendo, merece 

reconhecimento. Assim, o seu gerente e seus diretores podem reconhecer o seu valor, 

reforçou. 

Além disso, E4 pontuou a importância da ascensão do recrutamento interno, 

proporcionado crescimento aos colaboradores dentro da empresa, sendo uma forma 

de valorizar quem está tendo melhor desempenho. 

Corroborando, E5 salientou que, felizmente, uma coisa que já existe é oferecer 

a chance de ascender para as pessoas que já trabalham na Unimed Ponta Grossa, 

porém, a forma existente de reconhecimento e valorização dos cooperados, não é 

muito formalizada, isso é desafiador, salientou. Comentou que se busca, a partir de 

uma mudança no modelo de remuneração, iniciar uma diferenciação da forma de 

reconhecimento e valorização através do DRG (Diagnosis Related Group). Este 

projeto, ainda embrionário, tem por objetivo avaliar se desempenhos diferentes e 

comprometimentos diferentes devem ter uma remuneração diferente, conceito que 

está começando a ficar claro para os cooperados. E5 reforçou que as cooperativas 

médicas estão passando por uma revolução na busca de um novo modelo, 

especialmente frente à remuneração do trabalho médico, sendo este, talvez, o maior 

desafio dos próximos anos no modelo cooperativista, pois hoje não se premia quem 

tem o melhor desempenho. Então, isso precisa ser resolvido e é o maior nó da questão 

nas cooperativas médicas, disse E5. 

Sobre o componente de remuneração aos colaboradores, especificamente, E4 

também salientou que se está caminhando para remunerar os colaboradores com 

base no desempenho, frente às mudanças, plano de cargos e carreiras. 
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E13, ao falar sobre os benefícios financeiros, comentou que os salários são 

pagos sempre em dia e pontuou que a Cooperativa segue todas as regulamentações 

das entidades envolvidas, conforme rege a legislação, seguindo o que é certo, mesmo 

que isso custe mais caro. 

E2 citou que, hoje, tem-se um plano de cargos e salários e que são feitas 

avaliações para reconhecer de alguma forma, o desempenho das pessoas. 

O que ainda não existe, conforme relatado por E5, é uma forma de premiar com 

remuneração mediante desempenho, como forma de participação dos resultados, 

nem no global da Cooperativa. Isso ainda é um desafio, salientou. 

Mesmo que você seja um Programa de Participação dos Resultados (PPR), E8 

disse acreditar que tudo dependerá de como as metas gerais e comuns serão 

estabelecidas para que, neste sentido, se consiga ter um pouco de reconhecimento e 

valorização. 

Reforçando o assunto do PPR, E11 salientou a importância da formalização 

clara e transparente para que toda a equipe saiba como proceder, para as pessoas 

saberem onde é que elas estão e onde é que elas podem chegar. 

 

4.2.2.8 Solidariedade 

 

Evidenciou-se, pelas entrevistas, que a solidariedade associou-se aos demais 

elementos constitutivos dos vínculos organizacionais, como: a cooperação nas 

atividades, integração entre os membros, idealização da organização, 

reconhecimento e valorização dos indivíduos. 

A solidariedade fortalece laços de reciprocidade entre as pessoas, incentivando 

a cooperação para execução de atividades e o aumento da integração, Kramer e Faria 

(2007) reportam que os aspectos constituintes deste elemento são: a disposição para 

dividir problemas com colegas, a iniciativa para ajudar o colega e a consideração pelos 

problemas alheios. 

Em se referindo à disposição para dividir problemas, E2 relatou que a 

Operadora apresenta um ambiente tranquilo, porque não percebe tanto atrito de 

gestor com colaborador ou, até mesmo, de colaborador com colaborador, quando 

algum conflito acontece, as pessoas resolvem. E9 disse que ali se encontram pessoas 

com alto poder de adesão à sua ideia, ou, ainda, pessoas que querem resolver, 

afirmando: “pode não ser comigo, mas eu vou te ajudar da mesma forma”. E1 reforçou, 
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comentando que a maioria dos indivíduos sabem que estão ali para dividir, multiplicar, 

somar, para trabalhar e, caso haja algum conflito, as coisas se resolvem no geral, pois 

conflitos vão existir sempre. 

Em termos de iniciativa para ajudar os colegas, E7, por exemplo, relatou que a 

maior parte dos colegas são bem cordiais, embora algumas pessoas ainda não 

cooperem muito e não se mostrem abertas a novas ideias. Entretanto, reportou que a 

substituição de colaboradores e, também, um pouco da nova cultura, acabaram 

influenciando o entendimento de que a colaboração deve ser via de mão dupla. 

 Neste sentido, E9 falou que muitas pessoas têm atitude de que ‘se não é 

problema meu, deixa eu sair fora porque eu não quero me complicar’. É pequeno o 

número de pessoas que assumem um compromisso mesmo não sendo de sua alçada, 

ou mesmo que se preocupem em ajudar a resolver, reforçou E9. 

Assim como E8 reportou que não são relações de construção e de colaboração, 

pode-se ver que a competição é grande e a colaboração é pequena. 

Já para E2, as pessoas são boas ouvintes, dispostas a ajudar. Às vezes um 

setor percebe problemas em outro e tenta auxiliar na solução, preservando a política 

de boa vizinhança no trabalho. Exemplo, quando todos precisam entregar um 

relatório, aí é necessário rever o prazo, deste modo, se tem o bom senso de flexibilizar 

o prazo, para que o relatório seja revisto e ajustado, comentou E2. 

E10 também falou que não tem grandes dificuldades de trabalhar com os 

colegas, sempre encontra apoio, com raras exceções. Comentou que nem tudo são 

flores, que existem espinhos pelo meio, mas acredita que isso faz parte do trabalho. 

 

Eu acho que a cultura é muito humana, eu já trabalhei em empresas que eu 
precisava chegar 15 minutos atrasada porque eu tinha que ir na Caixa 
Econômica para resolver um problema que, às vezes, tinha a ver com o 
próprio trabalho, não que não deixassem ir, mas não tinha como resolver por 
telefone, nem como mandar alguém... Aqui eu acho que a cultura é humana 
por esse ponto, se eu preciso levar meu filho ao dentista, que nem está 
previsto nas faltas, leva-se e fica devendo as horas, depois repõe. Quanto ao 
salário eu acho o salário bom, a liberdade que a gente tem para trabalhar aqui 
dentro... se você errou ou cometeu alguma falha, você não é demitido de 
imediato, você é advertido, é mostrado para você o teu erro, é pedido para 
você que não erre novamente (E10). 

 

Percebe-se nesta fala, um relato de que a Cooperativa evidencia consideração 

pelos problemas alheios, considerando as situações particulares dos colaboradores e 

auxiliando em forma de liberação para a pessoa conseguir resolver seus problemas 

ou situações pessoais. 
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4.2.2.9 Integração entre os membros 

 

Kramer e Faria (2007) também ponderam que a integração entre os membros 

da organização tende a tornar o ambiente de trabalho um lugar agradável para o 

exercício das atividades profissionais, através de aspectos como: a integração e 

dificuldades de rotina; o planejamento de atividades; o trabalho em equipe; a 

integração em momentos de confraternização e o conhecimento da organização como 

um todo, não somente a familiarização com o setor no qual se trabalha. Tudo isso 

contribui para a identificação, sentimento de pertença, cooperação e solidariedade, 

conforme os mesmos autores ponderam. 

Nos relatos dos entrevistados, pôde-se perceber a relação direta na integração 

entre membros, a idealização da organização e a solidariedade, as quais também 

corroboram para a cooperação entre colegas nas atividades, além de conexões 

indiretas, mas também correlacionadas, como a integração em momentos de 

confraternização associada ao reconhecimento e valorização do indivíduo, conforme 

evidencia a figura a seguir: 

 

Figura 13 - Integração entre membros, idealização da organização e solidariedade 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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Foi interessante observar no relato do E6, o conhecimento sobre a organização, 

ao salientar que o conhecimento da Cooperativa está em primeiro lugar, enfatizando 

a importância da pessoa em conhecer a organização, suas regras e saber que, de 

todos os níveis desde os cargos mais simples ao gestor, todos fazem parte e têm sua 

importância para a corporação. E11 também reforça isso, no sentido de que percebe 

que a diretoria atual quer que as pessoas estejam cada vez mais ativas dentro do 

processo do planejamento estratégico, para que elas entendam o cooperativismo, a 

empresa como um todo e como funcionam os projetos e as metas da organização. 

Neste sentido, adentrando no planejamento de atividades em prol da integração 

entre os membros, diversos entrevistados salientaram aspectos, como: E1 ao falar 

que o que se definiu no planejamento estratégico está sendo cumprido, na sua 

percepção geral, acredita que a maioria se empenha em buscar o resultados. E4 

salienta que o planejamento estratégico tem melhorado muito com a participação mais 

intensa de todos os colaboradores e de alguns cooperados que não fazem parte da 

diretoria. 

E11 acredita que, aos poucos, está se tentando evoluir com o planejamento 

estratégico, disse verificar uma preocupação da diretoria e de todos os gestores, no 

sentido de que as pessoas estejam cada vez mais ativas dentro do processo como 

um todo. Torna claro, que em anos anteriores não se conseguia nem fazer o 

planejamento estratégico e de alguns anos para cá, isso vem acontecendo, 

principalmente no ano passado e neste ano, salientou que que a intenção é de se 

fazer cumprir as metas, conseguir os resultados, e estar conversando muito mais com 

a diretoria sobre esses acompanhamentos e resultados. 

Entretanto, E8 falou que o segmento deveria ter um planejamento mais forte 

estrategicamente, porque ele é estanque neste sentido, comentou que hoje, existem  

apenas planos de ações, um trabalho de médio a longo prazo não existe, atualmente. 

No que tange às dificuldades para a integração entre os membros, foi 

reportado, de modo geral, pelos entrevistados E1, E7, E9 e E10. Constatam que a 

grande maioria das pessoas consegue trabalhar integrada, porém, existem algumas 

pessoas resistentes a isso e outras que não facilitam o acesso à conversa, ou recuam 

quando percebem que o problema não é seu diretamente. Encontram dificuldade em 

assumir compromissos que não sejam de sua alçada e, por vezes, há dificuldade em 

encontrar  alguém que esteja disposto a ajudar. 

Frente a essas dificuldades, dois diretores salientaram outras considerações:  
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E3 reforçou que a Cooperativa já existe há muito tempo como Operadora de 

plano de saúde e, mais  recentemente, também existe uma verticalização pelo hospital 

próprio, onde está o maior número de colaboradores. Sendo assim, observou que 

ainda não se nota que pessoas que trabalham no Hospital se sintam como verdadeiros 

colaboradores da Operadora, mas sim, como colaboradores do hospital apenas, o que 

gera certas diferenças. Na opinião deste Diretor, a obrigação maior é do pessoal da 

operadora em se integrar com o pessoal do hospital, assim se expressando, “quando 

isso acontecer e nos tornarmos colaboradores unos, nós seremos muito melhores”. 

E12, especificamente, ponderou que na organização tem-se um grupo de 

profissionais, atualmente, com aproximadamente 450 cooperados, sendo que 200 são 

dessa geração antiga, profissionais com mais de 25 anos de serviço e, uma outra 

metade, chamada de Geração Y que está chegando agora, com pouco tempo de 

mercado. Afirmou que existe um grande conflito cultural, onde os antigos têm mais a 

identidade ideológica que vem das raízes do cooperativismo, enquanto os jovens não 

vivenciaram essa cultura. 

O Diretor citado acima comentou ainda que, antigamente, havia uma cultura 

onde os cooperados, pela sua pureza e dedicação, não deveriam sequer atender 

outros convênios; e isso, era até condenado por se exercer dupla militância, pois se 

cobrava, no ambiente cooperativista, a lealdade a sua causa como única. Seguiu seu 

relato expondo que o mercado e os direitos dos consumidores mudaram, as agências 

reguladoras e o próprio judiciário derrubaram a tese da chamada unimilitância, ou seja, 

o médico cooperado não pode ser exclusivo da cooperativa médica podendo atender 

onde ele quiser, sem nenhum tipo de sanção por parte da Cooperativa. 

Assim, ponderou E12, chegou essa geração jovem com menos de 20 anos de 

mercado, que já nasceu em um ambiente onde eles podem atender de tudo e isso faz 

com que se perca um pouco da identidade, pois para os mais jovens a Cooperativa é 

mais uma empresa de plano de saúde do mercado. Isso gera uma dificuldade de 

comunicação para entender que se está numa organização em que eles são 

cooperados, não sendo uma organização igual às outras, sendo difícil de levar essa 

cultura aos mais jovens que enxergam só quanto vão pagar, e quem paga mais é a 

melhor empresa de mercado, reforçou E12. 

Sobre os momento de confraternização, E2 falou da festa de final de ano mas 

comentou que, de modo geral, cada setor faz suas comemorações e isso fica restrito 

a cada área. E8 também ponderou que comemorações por atingimento de metas e 
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resultados nunca é comemorado e, ainda por cima, é visto como fazendo não mais do 

que a obrigação. E10 também salientou serem poucos os momentos de 

comemoração, lembrando também da festa de final de ano. 

 

Quanto maior a empresa, mais difícil a confraternização do todo. Quando 
entrei na Cooperativa nós trabalhávamos em vinte e três pessoas, você sabia 
o nome do todo mundo, se fazia churrasco na sexta-feira. Hoje, eu encontro 
pessoas na Cooperativa que eu não sei o nome e isso é absolutamente 
normal. Eu acho que funciona a nível setorial, eu percebo confraternizações, 
e boas relações dentro das áreas. Alguns gestores têm essa questão mais 
evidente, trazer pra si, centralizar essa união; outros já trabalham de uma 
forma diferente, já preferem não se envolver muito, mas quando é de uma 
forma mais intensa ela é setorizada (...) Não há um envolvimento ou 
cruzamento destas áreas, isso não acontece (E9). 

 

Em prol do trabalho em equipe, E11 comentou que se está tentando envolver 

mais as pessoas, e isso é uma coisa muito importante que, provavelmente, impactará 

de uma maneira geral. Neste sentido, E7 também reforçou que isso já melhorou 

bastante e que percebe as pessoas mais unidas, que há mais entendimento, tanto no 

próprio setor como entre outros setores. Afirmou que existirem alguns problemas 

ainda, mas vê que já evoluiu bastante. 

Em relação à Diretoria, E5 falou sobre a forma de trabalho dizendo que, embora 

se tenha cargos diversos, a diretoria procura agir de forma que alcance um consenso 

nas suas decisões, ou seja, procura diminuir o personalismo. Obviamente que existem 

conflitos por visões diferentes para as soluções, mas a solução depois de discutida, 

debatida e os ânimos eventualmente se acirrarem, aquela decisão que foi tomada, 

passa a ser considerada a decisão do grupo. Isso vale para a diretoria executiva e 

para o conselho de administração que também têm uma discussão bastante próxima 

com o conselho técnico e ético, o que torna o processo decisório um pouco lento, 

porque não depende do presidente, não funciona deste jeito. As questões têm que ser 

debatidas e precisa existir um convencimento de que aquela é a melhor decisão, 

salientou E5. 

 

4.2.2.10 Crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional 

 

Kramer e Faria (2007) reportam que uma organização que investe no 

conhecimento e oferece oportunidades de capacitar e aperfeiçoar seus funcionários, 
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oferece condições para estes criarem vínculos, favorecendo a identificação, a 

idealização, os sentimentos de pertença, de reconhecimento e valorização. 

Interessante observar que as associações abaixo reportadas pela análise das 

repostas dos entrevistados, evidencia o que a teoria reporta acima, vide a figura: 

 

Figura 14 - Crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Sobre o incentivo à qualificação, os relatos foram diversos, como a E1 que falou 

sobre qualificação, relatando sua própria experiência em passar por vários cursos o 

que contribuiu para o seu conhecimento e crescimento profissional na Cooperativa. 

E2 também falou que a Unimed Ponta Grossa desenvolve as pessoas, mais 

profissional do que pessoalmente. Justificou que, pessoalmente seria mais em relação 

a entender o outro, mais a questão psicológica e de valores morais. 

E5 reforçou dizendo que a empresa patrocina cursos de pós-graduação em 

níveis variados, de especialização à mestrado, uma oportunidade para as pessoas 

crescerem. E10 também falou que a empresa incentiva as pessoas a fazer cursos, 

sejam eles de pós-graduação ou de ordem técnica, além de receber hora extra por 

isso, o que relatou achar bem interessante. E11 falou que sempre teve acesso a 

cursos, tanto externos pagos pela empresa, quanto cursos dentro da própria Unimed 

PG, a qual fez questão de que ela participasse, além de cursos que foram trazidos 

para todos e acredita que teve muita oportunidade interna de participação. E13 

pontuou os benefícios para os funcionários com relação a pós-graduações, apoio 

financeiro e dispensa para cursos, treinamentos e capacitações. O entrevistado 
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relatou que ele mesmo já teve apoio em uma pós-graduação e está tendo apoio 

novamente. 

E11 enfatizou que com o sistema Unimed, com apoio do Sescoop oferece muito 

treinamento e oportunidade de pós-graduação, tem-se a possibilidade das pessoas 

crescerem, relatou acreditar que depende da pessoa querer isso também. 

Na visão da diretoria sobre incentivo à qualificação, E3 reportou que a 

Cooperativa oferece para todos os colaboradores, cursos de pós-graduação, cursos 

de mestrado, workshops, trabalhos junto à Federação e interação com outras 

singulares, inclusive na área médica. Ofertam, sempre, algum complemento para que 

as pessoas possam fazer cursos em Curitiba, através da Federação, sendo a 

Cooperativa muito atuante em incentivar seus colaboradores ao crescimento, para 

que eles possam evoluir dentro da Cooperativa, considerando o plano de cargos e 

carreira para os quais é necessário estudar, ter nível superior de formação, para 

crescer, salientou E3. 

Além disso, este mesmo diretor salientou que acha muito ‘bacana’ os gerentes 

buscarem crescimento para poder oferecer à Cooperativa, a seus beneficiários e, 

também, para a comunidade, algo a mais através do estudo, demonstrando interesse 

e pertencimento, o que também evidencia que a Cooperativa é parceira de seus 

colaboradores. 

E13 confidenciou que seu crescimento profissional e pessoal caminhou 

conjuntamente; com mais de 20 anos de Cooperativa, relatou que evoluiu na vida 

acadêmica, pessoal e profissional praticamente dentro da Unimed onde teve 

experiências e todo um acolhimento da Cooperativa frente incentivos para o trabalho. 

Neste sentido, E1 também manifestou que muito do seu crescimento e 

desenvolvimento dependeu da sua própria capacidade, do seu querer conhecer, 

aprender, buscar, mas também reconheceu que se não tivesse tido essas 

oportunidades, não teria progredido, tem gratidão por isso. 

E9 refletiu sobre o fato das pessoas, talvez, não perceberem o aprendizado que 

elas assimilam do sistema Unimed, de cooperativa, de ANS, de saúde, o que 

ponderou não ter um preço mensurável, que poucos vão ter no seu currículo. Além 

disso, comentou que, se não se está satisfeito aqui, pode-se mandar um currículo para 

uma Unimed, em outro estado, ou qualquer outra empresa da saúde e, este capital 

intelectual que as pessoas talvez não tenham aprendido a valorizar, que no mercado 

de plano de saúde e hospital precisa-se de pessoas qualificadas, esta pessoa tem 
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uma bagagem imensa, que ela tem que aproveitar. Assim, salientou que a Cooperativa 

proporciona esse crescimento e essa evolução pessoal. Particularmente, relatou que 

ao entrar na Unimed não sabia o que era um computador, teve um crescimento 

intelectual muito grande e, em termos profissionais, percebendo o mesmo em outras 

pessoas. 

E2 salientou que a Cooperativa tem um plano de carreira e que o departamento 

de recursos humanos está sempre fazendo atualizações de metodologia, sempre 

pensando em melhorar. E1 também reportou que a Unimed Ponta Grossa está sempre 

se atualizando em termos de salário, em valorizar o colaborador, e isso mantém o 

mesmo dentro da empresa. E10 falou que há plano de carreira e plano de cargos e 

salários, apenas relatou sentir falta de um plano de sucessão, o que acha importante. 

 

(...) tudo que me foi aparecendo de oportunidade eu fui pegando, e para mim 
as coisas foram acontecendo. De trainee eu já passei para assistente, 
analista, e daí a coordenadora e logo gerente. Enfim, eu tive uma carreira 
aqui dentro desde o início, e é esse um dos motivos que me faz querer estar 
aqui  e querer permanecer aqui (E11).  
(...) E, paralelo a isso, eu fui tendo outras oportunidades e crescimento 
profissional dentro da empresa eu comecei na empresa como digitador, como 
‘chão de fábrica’ e hoje eu tenho um cargo de gerência na empresa, que 
mostra que realmente a empresa disponibiliza condições para quem quiser 
estudar, se dedicar, se capacitar.  A oportunidade e a valorização do público 
interno acontece dentro da empresa (E13). 

 

Conforme E12 comentou, o foco desta diretoria é fomentar a capacitação de 

profissionais jovens; pois existem três faixas etárias na Cooperativa: ele que faz parte 

da terceira faixa dos que estão no final de carreira, acima de 55 anos; as pessoas na 

metade da carreira, profissionais abaixo de 35 anos; e, profissionais de 35 a 55 anos. 

A diretoria, hoje, é composta pela terceira faixa, de profissionais acima de 55 anos, 

reportou o Diretor, dizendo que estão tentando jogar a faixa etária para baixo e fazer 

a capacitação de pessoas mais jovens, reportando que no processo sucessório da 

diretoria, nas próximas eleições, haverá uma composição de chapa com a inclusão de 

pessoas de faixa etária menor das que detêm o poder há mais de 30 anos. 

 

4.2.2.11 Autonomia 

 

O Sistema Ocepar (2011) reporta a autonomia e independência das 

cooperativas como um dos princípios cooperativistas, o qual trata que as cooperativas 

são organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos cooperados. 
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Kramer e Faria (2007) abordam a autonomia como elemento que evidencia 

como as pessoas se organizam para o trabalho, na forma por elas definida, o que 

contribui para a identificação, o sentimento de pertença, o crescimento e 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

Na imagem abaixo, esta contribuição foi evidenciada nos relatos de entrevistas 

frente as codificações realizadas, vide a figura: 

 

Figura 15 - Autonomia 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Em seu livro, “Fale como dono”, Irion (1994) já dizia que as mudanças geram 

perplexidade para aqueles não preparados e exige das lideranças posição ativa, muita 

iniciativa, doses de imaginação e competência, entre outras qualificações. 

No que tange ao controle sobre o trabalho, pode-se perceber este componente 

na fala do diretor E5 ao ressaltar que a autonomia dos cooperados é ampla, 

obviamente que existem os regulamentos e ela é menos ampla, hoje, do que era antes 

de existir a ANS, por exemplo. Relatou ter engessado um pouco o mercado de 

operadoras de planos de saúde, é claro que existem normativas, mas há liberdade 

dentro da norma, dentro da lei, dentro do regulamento, ponderou. 
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Na visão de outro diretor, E4, os controles começaram agora, falou que a 

Cooperativa tinha uma estrutura muito hierárquica, mais não tinha o controle 

horizontal; comentou que com a criação da controladoria melhorou muito e, hoje, se 

tem controles que estão sendo ajustados, porque isso está começando agora, mas já 

melhorou substancialmente. 

E4 ainda seguiu ponderando que autonomia é algo que melhorou muito, 

dizendo que antes era muito centralizado, uma administração extremamente 

centralizada. Hoje está melhor, sem ainda poder dizer que é uma administração 

moderna, com um empoderamento dos setores, mas reforçou que isso é algo que vai 

ter que evoluir bastante, falou que tem procurado dar autonomia com respaldo, o que 

acredita que é tão ou mais importante do que empoderar as pessoas, é dar respaldo. 

Uma percepção gerencial foi relatada por E11, o fato de existirem pessoas que 

são subordinadas e não têm autonomia porque precisam que os encaminhamentos 

passem pelos gerentes, o que reportou ser algo normal, reforçando que na sua 

situação atual, como gestora, tem bastante autonomia para desenvolver seu trabalho 

e levar adiante ideias, mas refletiu que talvez precise melhorar um pouco a autonomia 

dentro da própria equipe. E9 observou que também percebe nos setores, os líderes 

procurando dar essa autonomia, dizendo que, pessoalmente, tem buscado delegar 

mais para outras pessoas. 

Retomando sobre controles, E1 pontuou que se está caminhando para um 

controle maior com os mapeamentos de processos, pois antes, a gente tinha isso na 

cabeça, mas não escrito no papel, então as pessoas se perdiam, hoje, com os fluxos 

desenhados, buscando cada vez mais essas melhorias, tem-se conseguido que os 

gestores e colaboradores sigam o caminho, entendam o que se tem que fazer, o papel 

dentro daquela atividade. Neste sentido, falou que agora as coisas estão melhorando. 

E9 falou que, hoje, a autonomia está mais definida, disse que tem diretores que 

são mais atuantes, questionadores e de portas abertas; outros, já confiam cegamente 

no que o gestor está fazendo, o que o gestor falar ele vai acatar, mas ponderou que 

percebe que há uma confiança no nível gerencial, ou seja, enquanto os resultados 

aparecem, enquanto há essa prova de que o nível gerencial  faz as entregas, a 

diretoria dá essa autonomia. E2 também reforçou que, atualmente, se tem espaço 

para levar uma ideia, algum projeto para a diretoria, existe autonomia para fazer isso. 

Existiu momentos que não havia essa autonomia, retomando E9 em seu relato, 

ao dizer que a centralização era mais evidente, época em que a decisão demorava 
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meses para acontecer, e isso gerava um prejuízo muito grande, pois se precisava ter 

flexibilidade e agilidade, já que vários assuntos de nível tático não podem chegar até 

o nível estratégico porque senão sobrecarrega os diretores, afinal eles têm poucas 

horas na Cooperativa. Então, na sua visão, eles têm que ser ocupados com assuntos 

realmente importantes, cabendo ao nível gerencial ter a sensatez de saber diferenciar 

assuntos importantes e urgentes para tratar com a diretoria. 

Abaixo um relato relacionando autonomia com crescimento e desenvolvimento 

pessoal e profissional: 

 

Conforme você vai crescendo na carreira você vai tendo uma certa 
autonomia, dos cargos que eu já assumi, depois que me tornei analista eu 
tive bastante autonomia, depois enquanto coordenador também tive mais 
autonomia (...). Assim sempre me senti muito à vontade, nunca fui cobrado 
por ter tomado uma decisão, pois todas as decisões foram tomadas com base 
na política da empresa, sempre dentro daquilo que a empresa determinou, 
respeitando os limites e entendendo até onde posso chegar, não 
ultrapassando autoridades e nem a tomada de decisão de superiores, 
autonomia é assumir o risco de alguma coisa, (...) quando você se torna um 
gestor é o sim ou não, por isso é necessário analisar o risco, você vai ter que 
assumir o risco (...) (E7). 

 

Neste sentido, corroborando com o relato acima, um dos diretores situou que, 

na Cooperativa todos devem ter sua autonomia de acordo com a sua função, o gerente 

vai dar autonomia para seus coordenadores, que vai passar para seus supervisores, 

que vai passar para seus funcionários e, assim, não se pode extrapolar. Os 

funcionários, de acordo com a área que atuam, têm a sua autonomia e esta vai até 

onde é dada a ele, não se pode extrapolar; o diretor não pode agir fora daquilo que a 

Assembleia determinou, um gerente não pode extrapolar aquilo que a diretoria 

determinou, um coordenador não pode extrapolar aquilo que seu gerente determinou 

e, assim por diante, autonomia tem que existir com responsabilidade, reforçou E3. 

E8 disse que falta muita autonomia ainda, que se fica muito preso as decisões 

da diretoria e, talvez, o que faça isso acontecer é uma falta de planejamento,  

posicionamento e diretriz clara, o que acredita, corrobora para o gestor não ter 

autonomia, e assim, uma coisa vai alimentando a outra. 

E1 relatou que para ele, entende ter autonomia para algumas coisas mas com 

algumas áreas de conhecimento que não são de sua alçada direta e demandam 

conhecimentos técnicos, a autonomia do seu setor, cessa. A diretoria tem dado 

suporte, mas acha que tem que trabalhar para melhorar mais um pouco; reforçou que 

depois dos processos desenhados as coisas vão melhorar bastante. 
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Sobre autonomia para definir prazos, na visão de E4, isso caminha bem pois, 

normalmente, os prazos são negociados e as coisas não são de cima para baixo, 

acreditando que é bem tranquilo neste sentido. 

E5 falou que, obviamente, os prazos têm que ser cumpridos frente ao que foi 

proposto e aprovado, citou que, por exemplo, o orçamento é debatido de modo 

exaustivo e, uma vez sendo aprovado, ele se torna lei que se tem que cumprir, 

ponderando que a liberdade não é infinita, está sujeita a normas criadas pela própria 

gestão, mas se criadas, tem que ser cumprida. 

Quanto à autonomia para estipular prazos e controles, E11 considerou 

complicado, pois relatou que recebe demandas de outros setores para definir os 

prazos dos trabalhos que precisam ser entregues; esses outros setores é que vão 

dizer para quando eles necessitam dos trabalhos. Citou estar aprendendo, nos últimos 

anos, a dizer um pouco mais ‘não’ para as pessoas, porque chegou em um momento 

em que a demanda aumentou de forma tal que se não negar, não consegue entregar 

nada para ninguém; então, mudou um pouco em relação a isso, disse. E10 resumiu, 

dizendo: aqui a tarefa é dada, aí eu defino o tempo, como fazer e apresentar o 

resultado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo de caso auxiliou na consolidação do referencial teórico adotado, 

tendo em vista que os elementos constitutivos do vínculos organizacionais se fazem 

presentes junto à cultura de uma cooperativa de trabalho médico, constituindo a 

identidade organizacional, através da visão da liderança. 

Foi importante observar que o exercício profissional ético da medicina é uma 

característica central ressaltada por esta pesquisa no que tange à identidade 

organizacional dos diretores em uma cooperativa de trabalho médico. Assim como, a 

existência do fator político, no que se refere as eleições a cada três anos, acentua e 

legitima a distintividade de uma cooperativa comparada a outras empresas 

mercantilistas. 

Por mais que se tenha um trabalho de desenvolvimento em prol da mudança, 

inclusive considerando o novo posicionamento de diretoria no que diz respeito a 

oportunizar maior autonomia e participação nas decisões por parte da liderança, 

modificar questões culturais ainda é o grande desafio de inovação, pois a continuidade 

de características estáveis no tempo e enraizadas na cultura impedem as pessoas de 

serem mais audaciosas e corajosas. 

Além disso, dentre os diversos aspectos reportados pelos entrevistados sobre 

a identidade organizacional em uma Cooperativa de trabalho médico, conforme 

exposto na Figura 4, a exemplo: a ética, o fator político, os interesses e objetivos 

comuns, missão, valores, princípios cooperativistas, entre outros; ao questionar a 

liderança sobre o que constitui a identidade de uma organização cooperativa, dois 

elementos se evidenciaram: o sentimento de pertença e a cooperação nas atividades. 

O sentimento de pertencimento e vínculo forte com a organização foi ressaltado pelo 

médicos entrevistados que assumem posições de Diretoria, na Cooperativa deste 

estudo de caso, porém em seus depoimentos também revelaram que os cooperados 

não entendem do cooperativismo, fato que não corrobora para a cooperação nas 

atividades, gerando por vezes conflitos de interesses por cada um pensar somente 

em seu ganho próprio. 

Nos relatos dos entrevistados, percebeu-se que os elementos constitutivos 

denominados de identificação com a organização e sentimento de pertença se 

mostraram próximos em termos do que foi expressado pelos gestores. Observou-se 

como a cooperação entre colegas, por diversos relatos, não pode ser considerada um 
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componente que se apresenta favorável, no momento, para constituir os vínculos 

organizacionais. Rememorando que este componente é elemento fundamental em 

uma instituição cooperativa, considerando seus princípios, por isso deve-se atentar 

para desenvolver ações que promovam e oportunizem a melhoria desta interação 

entre os colegas de trabalho nas suas atividades para o atingimento de resultados e 

desenvolvimento da estrutura organizacional. 

Especificamente, observou-se que a distância relacional existente entre a 

Operadora e o Hospital não corrobora para a cooperação, podendo-se inferir que 

conflitos interpessoais surgem desta falta de integração entre os negócios, isolando 

as pessoas em seus setores, tornando muito individualizado o dia a dia na estrutura 

da instituição. Analisando os valores da Cooperativa em questão, entre eles a 

transparência na gestão e a valorização do cooperativismo, assim como no hospital, 

um dos valores expressos é o comprometimento de todos e o intercooperativismo. 

Percebeu-se como é preciso outros estudos para aprofundar estes aspectos que 

envolvem a idealização da Cooperativa e o sentimento de pertencimento para que se 

constitua uma identidade integrada da cooperativa, especialmente em relação à 

cooperação nas atividades entre Operadora e Hospital. 

A conexão entre participação nas decisões e autonomia evidenciou que estes 

elementos também se ligam em rede por associação com o sentimento de pertença 

e, conjuntamente, corroboram para formar um enlace na identificação com a 

organização, sendo estes dois últimos, elementos que também mostraram uma 

proximidade pelos relatos dos entrevistados. 

A autonomia para definir como trabalhar, também apareceu relacionada  ao 

crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional evidenciando como as pessoas 

se organizam para o trabalho na forma por elas definida, o que contribui para a 

identificação, o sentimento de pertença e próprio crescimento e desenvolvimento 

profissional e pessoal, existindo assim uma triangulação entre estes elementos. 

A cooperação entre colegas frente às atividades, a solidariedade, integração 

entre os membros e a idealização da organização se apresentaram como elementos 

conectados diretamente pela fala da liderança, o que evidencia outra triangulação de 

elementos que reforçam os mesmos na constituição dos vínculos organizacionais. 

A liderança reconheceu que a Cooperativa investe no crescimento e 

desenvolvimento profissional de seus colaboradores, seja através de capacitação 

interna, curso externos, incentivo à realização de especialização, pós-graduação e 



97 

mestrado. Evidenciando espaço existente aos colaboradores que queiram crescer 

dentro do sistema, com alguns relatos de gerentes salientando, também, seu 

crescimento pessoal no decorrer da sua trajetória de anos vivida na Cooperativa. 

Observou-se que existe um plano de carreira, com relatos de que a área de 

Recursos Humanos mostra-se atenta a atualizações em prol de melhorias e, também, 

salientando que a gestão por competências tornou a gestão de pessoas mais 

transparente na organização, necessitando apenas da implantação de um programa 

de sucessão, ainda não consolidado. 

O reconhecimento e a valorização dos indivíduos foram evidenciados na cultura 

da Cooperativa, tanto nos relatos de gratidão pelas oportunidades na carreira e 

consideração à liderança, quanto nas recompensas em termos de ganhos monetários 

e benefícios ofertados, salientando a importância da organização evoluir com um 

programa de remuneração por resultados, frente ao desempenho de colaboradores e 

também dos cooperados. 

Na Cooperativa analisada neste estudo de caso, os elementos dos vínculos 

organizacionais se fazem presentes, observados os componentes que os constituem, 

de maneira a exercerem papel relevante na formação e manutenção do grau de 

relação que o indivíduo estabelece com seu trabalho e na sua ligação com a 

organização. 

 

5.1 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

Considerando esta dissertação um estudo de mestrado profissional em gestão 

de cooperativas, ressalta-se a importância de escutar a liderança destas instituições 

que, em muitos casos, possuem tempo significativo de trajetória profissional no ramo 

cooperativista. Por isso, conhecer suas percepções, pontos de vista e implicações na 

atuação que desempenham como líderes, através de seus conceitos formados pela 

vivência que tiveram no ramo é de extrema relevância ao desenvolvimento de estudos 

sobre a identidade cooperativista, especialmente no contexto médico. 

A gestão de cooperativas no sistema de saúde possui suas dificuldades pela 

falta de formação gerencial específica do corpo diretivo, composto por médicos e, 

devido ao fato de toda cooperativa ser uma organização política funcionando, na sua 

rotina, como uma empresa, aliada à complexidade nas relações com cooperados, 

colaboradores, beneficiários e a sociedade, além da constante atualização da 
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medicina e de regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, fatores 

que contribuem para a complexidade da gestão nestas organizações. 

O perfil da liderança e sua atitude para motivar as pessoas a vincularem-se 

com a organização é fator significativo, por isso, construir programas de 

desenvolvimento de lideranças, apoio ao seu desempenho, bem como a formação de 

dirigentes médicos parece ser cada vez mais necessário e primordial ao 

profissionalismo das cooperativas, neste ramo de atuação. 

Cabe à liderança absorver e dar a devida atenção as competências essenciais 

da Cooperativa, transportando isso para a alma da instituição em prol de desenvolver 

uma identidade efetiva de organização cooperativa formada por todos seus membros: 

cooperados, colaboradores e clientes. Porém, cada gestor tem seu estilo de liderança, 

lembrando que se pode atuar de diversas maneiras, seja mais voltado à prática da 

liderança transacional, transformacional ou situacional, conforme os enfoques 

abordados teoricamente nesta pesquisa. 

Delegar mais também parece ser um caminho com positivas implicações, 

inclusive em prol de promover a sucessão, uma vez que direcionando sobre como 

executar as tarefas, orientando, motivando, apoiando e delegando, os colaboradores 

entram em um ciclo de desenvolvimento, aprendem, crescem e ainda podem tornar-

se líderes em potencial. 

Já a cultura interna é influenciada pela alta direção, se a mesma se propõe a 

ser mais participativa e democrática e permite que os gestores e colaboradores 

participem da cooperativa de forma mais aberta e, também, que os cooperados 

possam dar suas opiniões, o clima organizacional se transforma e abre espaço para 

uma comunicação mais fluída, em prol da criatividade e inovação, um vez que várias 

pessoas podem ter ideias boas e soluções para os problemas de uma maneira 

simples, promovendo assim a mudança cultural. 

Parece um desafio, porém é razoável pensar que o desenvolvimento da 

identidade organizacional dependa de mudanças; uma vez que pode-se inferir que a 

identidade da organização está para um grupo assim como a personalidade estão 

para um indivíduo, ambos em constante evolução. 

 

 

 

 



99 

5.2 CAMINHOS PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Em relação a este estudo de caso, sugere-se estender a pesquisa aos 

coordenadores hospitalares, especificamente, pois esta pesquisa ateve-se a  escutar 

os gestores no nível de diretoria e gerentes, logo, mergulhar na esfera hospitalar pode 

gerar uma análise de relevância significativa neste contexto. 

Os resultados desse trabalho também revelaram contribuições importantes à 

área de gestão de pessoas, pois proporcionaram uma visão sobre a percepção da 

liderança frente as práticas organizacionais que impactam no vínculo e na formação 

da identidade da organização, fonte de pesquisa para averiguar com mais 

profundidade tais elementos. 

Realizar pesquisas investigando, com maior afinco, a visão da liderança com 

relação ao clima e cultura organizacional e aos aspectos envolvidos nesta dimensão, 

como também considerar o papel de apoio da área de Recursos Humanos em prol do 

desenvolvimento da gestão de pessoas no que tange à cooperação em uma realidade 

cooperativista, também seriam iniciativas interessantes. 

Nas organizações existem vínculos formados por relações mais objetivas e 

formais, como o salário e o contrato de trabalho, mas também existem as ligações 

subjetivas do indivíduo, relacionadas à afetividade, à filiação, o comprometimento e 

reconhecimento, entre outros aspectos. Por isso,  considera-se que este estudo se fez 

relevante e tem espaço para ser mais aprofundado, tanto neste ramo de atuação, 

quanto para ser aplicado a outros negócios cooperativistas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

O objetivo desta entrevista é levantar dados para identificar de que maneira os 

elementos constitutivos dos vínculos organizacionais podem influenciar na identidade 

da liderança na cultura de uma cooperativa de trabalho médico. 

É importante salientar que as informações obtidas serão empregadas para fins 

acadêmicos, direcionadas para desenvolvimento de Dissertação do Programa de 

Mestrado em Cooperativas da Escola de Negócios da PUCPR. Sua identidade será 

mantida em sigilo. Agradeço pela sua contribuição.        
   

1. Para você o que constitui a identidade de uma organização cooperativa? 
 

2. Fale sobre a sua identificação com a organização Unimed Ponta 

Grossa? 
 

3. Quais fatores você considera importantes para manter seu vínculo com 

a Unimed PG? 
 

4. Como você avalia o processo de cooperação na Unimed PG? 
 

5. Enquanto líder, como você percebe o processo de participação nas 

decisões na Unimed PG? 

 

6. No que tange a fatores externos, o que você diria sobre a Cooperativa 

frente ao mercado, à concorrência, à economia? 
 

7. E a respeito da cultura interna da Cooperativa? 
 

8. Qual a imagem ou conceito que você tem do ambiente de trabalho e das 

relações com colegas e superiores nesta organização? 
 

9. E sobre a integração entre os membros?  
 

10. Quais as práticas de reconhecimento e valorização que você identifica 

nesta Cooperativa? 
 

11. Sobre o crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal, qual sua 

percepção a respeito? 
 

12. Para finalizar, falando sobre autonomia, o que você pode relatar? 
 

13. Existe mais algum aspecto que você queira pontuar ou relatar? 
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO 
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APÊNDICE C – IDENTIFICAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO 
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APÊNDICE D –  VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS PESSOAIS 
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APÊNDICE E –  ORGULHO EM PERTENCER 
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APÊNDICE F –  SENTIR-SE UM MEMBRO 
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APÊNDICE G –  TEMPO DE ORGANIZAÇÃO 
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APÊNDICE H –  COOPERAÇÃO ENTRE COLEGAS 
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APÊNDICE I –  COOPERAÇÃO QUANTO A RESULTADOS 

 

 

 


